
מועדפות תוכניות
רביעי יום

8.2
 — ב׳ רשת רדיו: •
 גזית גבי עם עניין יש

 כהגשת יומי, מישדר ).10.10•(
 זה מישדר גזית. גבי ובהנחיית

הבולטת לאופוזיציה נחשב

שי □1׳ שי
10.2

 + המוסיקה קול רדיו: •
 ).7.30(מוסיקלית שחרית
 ויוואלדי, של־ יצירות בתוכנית

 בטהובן, סן״סנס,'שופן, באך, י״ס
ופורה. דבוז׳אק

10.15 שעה שישי, יום

◄
 בכלי־ הממשלה נגד ביותר

הממלכתיים. התיקשורת
 — בידור טלוויזיה: •
 מזמר — 8.02(להיט עוד

 יובאו בתוכנית אנגלית).
 בביצוע תום מייגיור השירים

 מייל אלפיים שילינג, פיטר
פריטנדרס. להקת בביצוע

 מים- כתות טלוויזיה: •
 סאלי באבא — תוריות

 עברית). מדבר — 8.30(
 שעדיין הישראלית, הטלוויזיה

 על תיעודי סרט הסריטה לא
 הזדרזה בובר, מרטין פרופסור
 קואליציוניות, למטרות והפיקה,

 מוזרה כת ראש על סרט
 ובמזלות, בניסים המאמינה

 בעיירה היה מרכזה שמקום
 ישראל היה הכת ראש נתיבות.
 אבו־חצירא סאלי״) (״באבא
 אהרון ח״כ של דודו המנוח,

אבו־חצירא.
 קולנוע סרט טלוויזיה: •
 הדולפין של יומו —

אנג מדבר — 10.05(
 רומן על מבוסס הסרט לית).

 מרל, רוברט מאת זה בשם
 העוסק מרעי בחומר המשתמש

הדולפין. של ההתנהגות במחקר

חמישי יום
9.2 י~

 סרט־טבע טלוויזיה: •
 — 9.30(ההודי הצבי —

 מסידרת אנגלית). מדבר
 בי־בי־סי, של הטבע סירטי

 ההודי הלאומי בפארק שצולם
 מהמקומות אחד — בג׳וארט
 ריכוזים מצויים שבהם היחידים

 ל־ שעבר ההודי, הצבי של
 בשנים מועברים משם טקסאס,

להודו. בחזרה הצבאים האחרונות
 מתח סידרת טלוויזיה: •

ריילי רב־מרגלים — יי-
אנג מדבר — 10.00(

 מעולה, סידרת־ריגול לית).
 של חייו סיפור על המבוססת

ריילי היהורי־בריטי הריגול סוכן

 — ב׳ רשת רדיו: •
תוכ ).7.05(השבועי הטור

 בהנחיית שבועית, ראיונות נית
 של הצעיר (אחיו מרגלית דויד

מרגלית). דן
 קולנוע סרט טלוויזיה: •

מדבר — 10.15( —
 קומדיה של סיפורה אנגלית).

 בשנת שהתרחשה מטורפת,
 קטנה מעיר אלמוני אופה .1927

 אחד יום מחליט בארצות־הברית
 התהילה חלומות את להגשים

 שלו. והרומנטיקה
הוליווד, את לכבוש

ת ב ש
11.2

 — ב׳ רשת רדיו: •
 של תוכניתו ).11.05( כוכב
 בנאי. יוסי בהגשת אוהד, מיכאל

 של סיפורו מובא השבת בתוכנית
 — ארמסטרונג לואי(״סצ׳מו״)

 ניו־ בפרברי 'שהחלה' קריירה
 דולי להלו עד והגיעה אורלינס

סטרייסנד. ברברה עם
ץ,ב רשת רדיו: • ר א  ־-

 שבה תוכנית ).2.10( חמדת
 מרתקים סיפורים שזורים

 החדש היהודי הישוב מתולדות
בארץ־ישראל.

 — קומדיה טלוויזיה: •
 8.30(אחת בדירה שלושה

 בפרק אנגלית). מדבר —
 וקריסי ג׳ק פותחים הצום

 מהשניים מי המינים: בין במאבק
 קריס — זמן יותר מעמד יחזיק

נשים. בלי ג׳ק או אוכל, בלי
 — מותחן טלוויזיה: •

 — 10.30( לעניין צוות
 מיל- בפרק אנגלית). מדבר

 חושף וקטלנית קטנה חמה
 שוטרים, של קבוצה הצוות

שכירים. רוצחים המשמשים
 — קומדיה טלוויזיה: •
 —11.15(השר אדוני כן,

 מידע בפרק אנגלית). מדבר
 הגיע לשר כי מתברר, סודי
נשק במכירת הקשור סודי מידע

הירחית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
8.2.84 רביעי יום
 ערוץ—8.30(בית ביקורי קומית: סידרה •

 סידרות אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 המסך על בפופולאריות ומתמיד מאז זכו בית־החולים

 במיסדרונות העגמומית האווירה ולמרות הקטן,
הומור. נעדרים אינם הם בית־החולים,

10(מחץ כוח מתח: סידרת •  6 ערוץ —15.
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 הכוללת שוטרי־חרש חוליית על חדשה, אמריקאית
 שהיא, משימה מכל נרתעים שאינם ואשה, גברים ארבעה

 בדרכים ביותר מסובכות הנחשבות בעיות פותרים והם
 — סטאק רוברט השחקן בסידרה מככבים לא־שיגרתיות.

 — רוזי היא בחבורה האשה החוליה, ראש מרפי, בתור
 הירווד, דוריאן השחקנים וכן נובל, טרישה השחקנית

אדלמן. והרברט רומנוס ריצ׳רד

9.2.84 חמישי יזם
5(הסיפורים צריף לילדים: תוכנית • .30 — 

 תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 חלק לקחת הצעיר הצופה את לגרות שמטרתה לילדים,

 עם סיפור מסופר תוכנית בכל המסך. על רואה שהוא במה
 הצופים מתבקשים הסיפור סמך ועל השכל, ומוסר תוכן

 אותו ולשלוח זהה, נושא על חיבור לכתוב הצעירים
פרס. יינתן ביותר הטוב החיבור לכותב למערכת,

 — 6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •
 הסידרה של נוסף פרק אנגלית). מדבר—דקות 25

 והיחסים המושל, בית של השנון המנהל על הקומית
צוות־העובריס. בתוך הנרקמים המיוחדים

10.2.84 ששי מם
 — 8.30(יאמן לא הומוריסטית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 נאה גבר עומד במרכזה בארצות־הברית. בהצלחה הזוכה

 ברוסנאן) (פירס סטיל רמיגטון של בדמותו ומקסים,
 פרטית חוקרת שהמציאה לשם דומה שם הנושא הבלש,

 שלה, המדומה לבוס זימבליסט) הולט(סטפני לורה בשם
 פוטנציאליים לקוחות ולשכנע מישרדה את לקדם כדי

שירותיה. את לשכור

11.2.84 שבת ם1ז
 — 6.00(לעננים מעל בפר לילדים: סידרה •

3—6 ערוץ סידרה צרפתית). מדבר—דקות 0

 הצרפתית. הטלוויזיה בהפקת הרך, בגיל לילדים
בובות. הם השחקנים

9.30(מוצ״ש של הבידור תוכנית בידור: •
 אנגלית). מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 של השבועית הבידור בתוכנית מפורסמים ולהקות זמרים
הירדנית. הטלוויזיה

12.2.84 ראשון ם1י
8.30(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —
 בדירה שלושה המוצלחת הקומית בסידרה נוסף פרק

 ג׳נט — נערות שתי של קורותיהם על המספרת אחת,
 ג׳ק(ג׳ון לדירה ושותפן סאמרס) וכריסי(סוזן דויט> (ג׳ויס

 פל ורפר(נורמן מישפחת דירתם ומשכירי שכניהם ריטח,
 כאשר הנוצרות הקומיות והסיטואציות לינדלי), ואדרה

שמח. לזוג בשכנות אחת רירה חולקים וגבר נשים שתי

13.2.84 שגי יום
 ערוץ — 5.40(מצויירים סרטים לילדים: •

 של מיבחר אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3
 להנאתם ארצות־הברית, תוצרת חדשים מצויירים סרטים

וגדולים. קטנים של
 — 10.15(ואשתו הארט מתח: סידרת •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 וסטפני וגנר רוברט עם דבילית, קצת משעשעת, מתח

 יפה זוג הם הסידרה גבורי הראשיים. בתפקידים פאורס
 יש ועסקיהם עיסוקיהם לצד אשר מתוג־הסילון, ועשיר

 רצח תעלומות לפתור ומצליחים נדיר, בלשי חוש להם
לפענח. מצליחה אינה המישטרה אשר ושוד,
14.2.84 שלישי חם
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 עבודתו במיסגרת הנתקל נידיורק, ממישטרת בלש על

 ואנשים סמים צרכני גנבים, החברה: משולי בטיפוסים
 לידו ועוזרים לינדן, האל הוא הסידרה כוכב תימהוניים.
סו. וג׳ק גלאס רון גיל, מקס השחקנים

 30 — 3 ערוץ — 9.30(זרקור פולקלור: •
 ומינהגים, חיים סיגנונות ערבית). מדבר — דקות
 והחברה, הפרט של בחייו אירועים ושאר חתונה טיקסי
ובעיר, בכפר
 — 3 ערוץ —10.10( 84 סינמה קולנוע: •
ערבית). מדבר—דקות 40

4י10 1'1111111
12.2

 המוסיקה קול רדיו: •
 ראשון ליום מוסיקה —

)4  בקול יחידה תוכנית ).40.
 גון בעלת מוסיקה של ישראל

 מידי המשודרת מובהק, נוצרי
 פרסל, של יצירות הפעם: א׳. יום

והנדל. גונו באר,
 — דראמה טלוויזיה: •

 ,ב חלק נפרדים שולחנות
אנג מדבר — 10.30(

 של ואחרון שני חלק לית).
 סרט של הטלוויזיונית הגירסה

זה. נודע

ב׳ נפרדים שולחנות
10.30 שעה ראשון, יום

שלישי, יום

13.2
 — המוסיקה קול רדיו: •

 ).12.00( במחיצת שעה
 ארתור הפסנתרן במחיצת והפעם

 מיצירות המבצע רובינשטיין,
ושופן. שוברט

 — תיעוד טלוויזיה: •
 — 8.05( האש עמוד
ה הפרק עברית). מדבר
סופה. חשרת שביעי:

 — מותחן טלוויזיה: •
אנ מדבר —10.55(זרים

 שנעלם המיתר בפרק גלית).
 פוליטיקאים, שני על מסופר
 ה־ מיסתוריות. בנסיבות המתים

האק לעולם מוליכים עיקבות
 קמברידג׳ לאוניברסיטת דמי,

המישפטי. המימסד ולצמרת

10.10 שעה

שי יום שלי
14.2

קו סידרה טלוויזיה: •
 קרובים קרובים — מית

 עברית). מדבר — 8.02(
 מצויינת בסידרה נוסף פרק

הלימודית. הטלוויזיה שבהפקת
היס סידרה טלוויזיה: •

 10.10( מצדה — טורית
 סידרה אנגלית). מדבר —

 מצדה, נפילת על הוליוודית
 את מגלם אוט׳ול פיטר שבה

שגי. פרק בן־יאיר. אלעזר
 — מוסיקה טלוויזיה: •

 — 11.00( חיים בן פאול
שלו לרגל עברית). מדבר

 פאול המלחין של למותו שים
 של חוזרת הקרנה בדחייה

גורן. צבי של מוצלח הלא סירטו
........■■■■■■ 31>

י1ש יום


