
מועדפות תוכניות

ר

רביעי יום
22.2

המוסיקה קול רדיו: •
 מוסיקאלית שחרית —

 ראוול, מאת יצירות ).7.30(
ואיבר. אופנבר ביזה, סן־סנס,

יל + נוער טלוויזיה: •
 בראש סיפורים — דים

 עברית). מדבר — 5.50(
 בסיפרי-ילדים. העוסקת סידרה
 אנדרהול, לרות בונה כנף הפעם:

 של הילדים הם הכוכבים
 החתול גפן, ליונתן הירח

 חושם ג׳ויס לג׳יימס והשטן
 ואחרים. אגסי לאליהו מבגדאד

ויינגרטן. איציק ומנחה: עורך
קולנוע סרט טלוויזיה: •
 הגאמה קרני השפעת —
10.05(החתול ציפורני על

 — מוסיקה טלוויזיה: •
 מדבר — 9.30( אלגרו

 מוסיקאלי חידון עברית).
ומצב־רוח. שעשועים פומבי,

 — מותחן טלוויזיה: •
 10.10(ריילי מרגלים רב
 פרק אנגלית). מדבר —

 עלילות על בסידרה חמישי
יהודי. ממוצא הנודע רב־המרגל

 בגו דברים טלוויזיה: •
 עברית). מדבר —11.00(

 הוא הפעם התוכנית אורח
מהאוני תדמור חיים פרופסור
 בירושלים, העברית ברסיטה

 האשוח־ מדע על ישוחח אשר
לתנ׳׳ך. שלו והקשר לוגיה

שיש• יום
24.2

המוסיקה קול רדיו: •

החתול ציפורני על גאמה קרני השפעת וודוורד:
10.05 שעה רביעי, יום טלוויזיה,

 מחזהו אנגלית). מדבר —
 זינדל פול של הפרסים עטור

 הסרט סיפור קולנועי. בעיבוד
 של לגורלם משל מעין הוא

ומדוכאים, מושפלים אנשים
 להשתחרר מצליחים שאינם

 אשה בחלקם. שנפל מהגורל
מנסה בנות, לשתי אם גרושה, —י

 ואמצעים קיום דרכי למצוא
 מתפרנסת היא בנותיה. לחינוך

טלפון. מנויי מהשגת בדוחק [
 חולנית היא רותי, הבכורה, בתה

 בעוד ממחלת־הנפילה, וסובלת
מתילדה, הצעירה, שהבת י

 תלמידה אך ושתקנית, מופנמת
המיש־ תקוות ועליה מצטיינת,

של הסתום המבוי מן לצאת פחה [
 ניומן פול הוא סרט בימאי גורלה.
 השחקנית ניומן, של ואשתו

בסרט מגלמת וודווארד, ג׳ואן יי־־
 הופק הסרט האם. תפקיד את
.1972ב״

חמישי יום
23.2

 — א־ רשת רדיו:
המיזרח־התיכון

 לסיקור שבועון־רדיו
בעריכת במרחב,

— ספורט
)8.30 —
־ישיר שידור נ).

 אמנים של במחיצתם —
 בתוכנית ).12.00( דגולים

 מוצארט של יצירות הפעם:
* שוסטאקוביץ׳. ודימיטרי

בער סרט טלוויזיה: •
 נמשכת החקירה — בית

ערבית). מדבר — 5.32(
קולנוע סרט טלוויזיה: •
 המתוחכם השוד —

אנג מדבר — 10.15(
שבמר קליל, מתח סרט לית).

 הגדולה בורסת־היהלומים כזו
 בלונדון, נמצאת הבורסה בעולם.
 שאי־אפשר ומוגן שמור בבניין
 סוכן־יהלומים אליו. לחדור

 בדרן־־כלל העושה אמריקאי,
 באמצעות קטנות עיסקות
 את לשדוד לנסות מוכן הבורסה,

 עם בשיתוף השמור, המוסד
 בתפקיד מוזר. בריטי מיליונר
 ולצידו גרודין, צ׳ארלס הראשי

 בתפקיד ברגן, קנדים השחקנית
 הדוהרת ומפונקת עשירה אלמנה

במהי שלה הספורט במכונית
 הוא גילגוד ג׳ון מטורפות. רויות
 וג׳יימס בורסת־היהלומים מנהל

 המקופח, הפקיד הוא מייסון
הנועז. במיבצע המשתתף

שבת
25.7

פרופיל — א׳ רשת רדיו:
של הראיונות תוכנית ).11.05(

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
22.2.84 רביעי יום
 — 6.30( מיקי-מאום מועדון לילדים: •

 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 של בכיכובו דיסני, וולט של היוצר מבית סידרת־אנימציה

מוסר־השכל. של קורטוב עם בידור מאוס. מיקי
 50 — 6 ערוץ — 9.10(ריילי ריגול: •

 על אור השופכת סידרה אנגלית). מדבר — דקות
 על האגדה שאת — ריילי סידני המרגלים רב של חייו

 אחרי מדור יותר להעלות הבריטים ניסו חייו דמותו
 היסטורית דראמה ז׳רז׳ינסקי. הנגדי הסוכן על־ידי שהומת

 מגלם דמותו הבריטי(שאת הסוכן שבמרכזה אמיתית,
 השקרים עולם המדהימים, מעלליו ניל), סם השחקן
 החשובים ושירותיו הרבות אהבותיו פרשיות אותו, שאפף

בריטניה. לממשלת
23.2.84 חמישי יזם
 — 3 ערוץ — 7.00( וזכה חשוב חידון: •
 חידונים של שעה ערבית). מדבר — דקות 60

 ריפעת הפופולארי המגיש של בהנחיתו ושעשועונים,
 לזוכים: ומזל. ידע של שילוב על המובססים שאהין,
לאירופה. כרטיסי־טיסה כולל יקרי״ערו פרסים

 — 9.10( בית-חולים דראמתית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
שי יום 24.2.84 ש
 שני — 12.30(אחרי חיפושים תעודה: •

 אנגלית). מדבר — דקות 20 — הערוצים
 את לחקור בנסיון שונות, חברתיות בעיות המציגה סידרה

שורשיהן.
 שני — 4.30( המירוצים אביר מתח: •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים
 מאוד משוכללת מכונית עומדת שבמרכזה סידרת־מתח,
 עצמאי. באופן ולפעול לחשוב המסוגלת ויוצאת־רופן,

 כנהגה, המשמש אמיץ ואביר המכונית בין שיתוף־פעולה
שונים. ובנוכלים בפושעים מוצלחת מילחמה מניב
 — 10.10( הטלוויזיה שבועון בידור: •

 מגזין ערבית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 טלוויזיה אנשי בימאים, מפיקים, המארח ישיר, בשידור

 מציגים ואף עבודתם על המספרים וקולנוע, תיאטרון
 קרשי ועל באולפנים המתבשלות התוכניות מתוך קטעים
הבימה.

25.2.84 שבת יזם
 ערוץ — 8.30(בנג׳מץ טוראית קומדיה: •

 פטרסון, לורנה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 הראשי התפקיד את מגלמת צעירה, אמריקאית שחקנית
 של ותלאותיה הרפתקותיה את המספרת זו, בסידרה
 בעיקבות הופקה הסידרה האמריקאי. בצבא טוראית
הון. גולדי של בכיכובה זה, שם הנושא הסרט הצלחת

 — 6ו־ 3 ערוץ — 10.15( קולנוע סרט •
 זו, בשעה שבת מוצאי בכל ואנגלית). ערבית מדבר
 שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה

 הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת סירטי-קולנוע
 מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט לבחור יוכלו

.6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו האנגלית
26.2.84 ראשו! יום
 — 3 ערוץ — 6.00(ננסי עם צייר ציור: •
 בציור,. מאלף שיעור אנגלית). מדבר — דקות 25

 מציירת, ננסי זה. בתחום כוחו את לנסות שרוצה מי לכל
הנכונות ובפרופורציות בצבע נכון בשימוש מדריכה

1 •בציור
27.2.84 שגי יזם
 — 6 ערוץ — 7.15(היום ספורט ספורט: •
 המגישה תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15

 בצרפת החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה
ובעולם.

 — 3 ערוץ —10.20( 84 קולנוע קולנוע: •
 תוכניות סידרת ערבית). מדבר — דקות 40

 ובמיזרח, במערב חדשים סרטים הסוקרת עצמית, בהפקה
 בימאים של עבודתם ודרו סיגנונם אחרי העוקבת

 המין בקולנוע, האשד, כגון שונים, לנושאים והתייחסותם
וכי. האלימות

שי ום1 28.2.84 שלי
 9.10(שבכתר היהלום היסטורית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 כאשר בהודו, מתרחשת העלילה גרנדה. חברת בהפקת
 מהטמה של בעידודו ההודים, בריטית. מושבה עדיין היתה
 פעולה אי־שיתוף של מילחמה בריטניה על הכריזו גנרי,

 ודיכאו בהורים, קשות נלחמו הבריטים סבילה. והתנגדות
לשווא. אך עצמאות, לקבלת נסיון כל

המתוחכם השוד גרודין: ברגן,
10.15 שעה שישי, יום טלוויזיה,

 מטורפים בחבורת נתקלים הם
קורבן־אדם. להעלות העומדים

 —סאטירה טלוויזיה: •
 — 11.15(השר אדוני כן,

 בפרק אנגלית). מדבר
 השר יוצא המוסרי המיימד

 לקומראן מישלחת בראש
 ניצב למזלו, הפרסי. שבמיפרץ

האמפרי. סיר מנכ״לו לידו

 שחרית — א■ רשת
 פאוסט ).7.30(מוסיקאלית

 לברליוז קיץ לילות גונו, של
 מלקולם מאת נוספות ויצירות
ומוצארט. וובר ארנולד,

 טבע סרט טלוויזיה: •
 הלהבות מתוך סרח —

אנגלית). מדבר — 8.15(
— דראמה טלוויזיה: •

 משרטט והפעם אחי־נעמי אמנון
הקרי של דיוקנו את אחי״נעמי

שוהם. שלמה פרופסור מינולוג
 — מותחן טלוויזיה: •

 — )10.30( לעניין צוות
 בפרק אנגלית). מדבר
 הצוות נוחת בגבעות חופשה

שם נידח. באיזור נחיתת־חירום

הפולי בנפתולי אותו המדריך
השלישי. העולם של טיקה

ראשון יום
26.2

+ המוסיקה קול רדיו: •

 10.30( מוד גני, אל בואי
 קומדיה אנגלית). מדבר —

 אבחנות כמה המבטאת רומנטית
 אנשי של יומרותיהם על דקות

הגבוהה. החברה

י1ש יום
27.2

 המוסיקה קול רדיו: •
מו במחיצת שעה —

במ והפעם ).12.00( סיקאי
 ויזל רובין הסופראן זמרת חיצת

 של יצירות המגישה קפסוטו,
 בנז׳מין שוברט, שיץ, היינריך
והיידן.

 — תעודה טלוויזיה: •
 מדבר ־ 8.02(האש עמוד

 בסידרה תשיעי פרק עברית).
לוסין. יגאל שהפיק

— מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.50( זרים

 בסידרה אחרון פרק אנגלית).
 אחד נרצח הפעם זו. מעולה
 הבינעירונית המחלקה מבלשי

 ביריות הסקוטלנד־יארד של
 מנסה שהוא בעת מרובה־צלף,

 יצירות של מבריח לעצור
 ושאר ויליס בולמן, אמנות.
ללוכדו. יוצאים היחידה שוטרי

שלישי יום
28.2

קרובים■ טלוויזה: •
 מדבר — 8.02( קרובים

 בהפקת פרק עוד עברית).
 המוקרנת הלימודית, הטלוויזיה
 כסידרה הכללית בטלוויזיה

קומית.
 תעודרמה טלוויזיה: •
 — 10.10( מצדה —

 מלודרמה אנגלית). מדבר
 על אמהקאים, של הירואית

 בארץ־ האחרון היהודי הקרב
שני. בית ימי בתום ישראל,
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