
ס ח3ו?ועד הגניו  ו
ת בטלוויזיה אלי שר הי

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
29 9 רביע■ 01!

 המטמון אי :אנימציה סידרת •
 — כצבע שידור — 3 ערוץ — 0.10(

 הילדים ספר ערכית). מדכר דקות, 25
 ויזואלית המחשה יפאנית. יוקרה בהפקת הקלאסי
בילדותנו. קראנו שעליהן דמויות של מעניינת

 הגדולה הוואי עלילתית: סידרה •
 — 6 ערוץ — כצכע שידור — 10.15(

 המתרחשת סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50
 בהוואי. לבנים אמריקאים מתיישבים של בחוותם

 המישפחה מבני לאחד הנוגעת עלילה פרק בכל
 בתפקידים הוואי. של הקסומים נופיה רקע על

לקינג. ביל פוטס, קליף דנר, ג׳ון :הראשיים

שי יום 3. 9 חמי 0
 סינכד הרפתקות :לילדים סידרה •

 כצכע שידור — הערוצים שני — 5.15(
 הסיפורים אחד אנגלית). מדכד דקות, 25 —

 שעובד כפי ולילה, לילה אלף מאגדות הקלאסיים
 נער סינבה היפאנים. על-ידי אנימציה כסידרת

 מישאלת להגשמת זוכה מבגדאד, וטוב־לב עני
 הנער מקום. לכל אותו הנושא מרבד־קסמים חייו:
 ועושקים. גובלים נגד ונאבק לחלשים עוזר

ת). ת ו ,!מדכת&נדק אנגלי
 אמריקאי קולנוע סרט :קולנוע •

 כצבא, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 מגישה זו, בשעה שבוע כמדי אנלדית). מדכר

 סרט־קולנוע הלועזי, בערוץ הירדנית, הטלוויזיה
 סמוך עד בסוד נשמרים שפרטיו יחסית, חדש

־ הקרנתו. למועד

.ז סז שישי יום
 — 0.20( רוג׳רס בק :בדיוני מדע •
 דקות, 50 — כצבע שידוד — צ ערוץ
אסטרו של בחלל הרפתקות אנגלית). מדבר

 בשנת בחלל למסע הנשלח רוג׳רס, בק בשם נאוט
 מסעו נמשך מיסתוריות סיבות בשל אך ,1984

 כוכבי-לכת אל מגיע והוא שנה, 500 במשך בחלל
 יצריהם תכונותיהם, כי ומגלה ,2484 בשנת אחרים

 אינם האחרים, כוכבי־הלכת שו-כני של -ומאווייהם
כדוריהארץ. תושבי של מאלה בהרבה ■שונים

ת יום ב 2 ש .40
 מוצאי- של הבידורי המופע :בידור •
כצבע שידור — 0 ערוץ — 0.30( שכת

 אנגלית). ומזמר מדבר דקות, 30 —
 הירדנית. הטלוויזיה של המרכזי הבידור מופע

ידועי־שם. אמנים בהשתתפות וריקודים שירים
 ערוץ — 0.40( היאבקות ספורט: •

 מדבר דקות, 40 — כצבע שידור — 3
 בזוגות היאבקות תחרויות וערכית). אנגלית
 אלופי בהשתתפות נלהב, קהל לפני ורביעיות
■וארצות־הברית. מאירופה היאבקות

שון יום 5. 10 רא
 שילינג־ ■סיפורי :עלילתית סידרה •
כצבע שידור — 0 ערוץ — 10.15( כרי

 סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50 —
 :דורות שני המייצגים זוגות שני -שבמרכזה

 בסביבה מתרחשת היא הבנים. ודור האבות דור
 היבטים מתארת הסידרה הבריטיים. באיים כפרית
 והדור המבוגר הדור בין היחסים של שונים

 דיאן נדוויל, רובין הראשיים: בתפקידים הצעיר.
דאגלס. וג׳ק קין

4. 10 שני 01*
 הענקים שיכעת אנימציה: סידרת •

 — כצבע שידור — 3 ערוץ — 5.50(
 בסידרת נוסף פרק אנגלית). מדבר דקות, 20

היש הטלוויזיה לצופי גם המוכרת האנימציה
ראלית.

 האהבה ספינת פופולרית: סידרה •
 — כצבע שידור — 0 ערוץ — 10.15(

 ספינת־ על בילוי אנגלית). מדבר דקות, 50
 בגידה — קינאה — אהבה עלילות השעשועים.

 של בפיקודו המסור הצוות עם נופשים ■של
סטובינג. קפטן
6. 40 שליש■ יום

 — 0.30( צרפתיים שירים בידור: •
 דקות, 30 — כצבע שידור — 0 ערוץ
בחב השעה מחצית צרפתית). ומזמר מדבר

הצרפתי. הש-נסון זמרי גדולי .של רתם

רבי יום
9 .2 9

ש :ילדים טרט • ע
מתחת מיל אלף רים . 

דור — 0.00( למים  שי
ר בצבע, ב ת). מד לי אנג

 ובהנפשה בצבע עשירי, פרק
 סיפורי על המבוססת בסידרה

לילדים. הקלסיקה
ההו ועד :שידרה •
 0.32(ואלי הרפר של רים
ר — דו  מדבר כצבע, שי

 מסעיר יום הפרק אנגלית).
 מעלי- עוד שבו ואלי, בהרפר
ה ובתה אלמנה של לותיהם
שמרנית. בעיירה בוגרת
 הדוכסית :סידרה •

ב חו ר  — 8.03( דיוק מ
אנג מדבר כצבע, שידור
ה עברי משני הפרק לית).

 לו־ רוכשת כיצד מספר חומה
 יוקרתי, באזור מעון־קיץ איזה

 מועדון- בעלי עם ומסתכסכת
במקום. השייט
ט • ר ע: פ לנו ה קו מ  אד

 שידור — 10.05( חרוכה
ת). מדבר כצבע, תי רפ  צ

מרו לעיירה מגיע שופט־חוקר
 לחקור כדי ומושלגת, חקת
 ספק תאונה ספק שהוא — מוות
 אל מוליכים העיקבות רצח.

הבו הדמות איכרים. מישפחת
 בעלת האם, היא במישפחה לטת
מפ הסרט ונחוש. קשוח אופי
המ השחקנים מן שניים גיש

ה הבד של ביותר פורסמים
 ואל סיניורה סימון צרפתי:

שאפו. ז׳אן :הבימאי דלון.

חמישי יום
9 .3 0

שי פסטיבל :בידור •
 שידור — 5.30( ילדים רי

 :מדבר חוזר, שידור כצבע,
שני חלק עברית). ומזמר

הקקטוס פרח ברגמן:
ז0.15 שעה שישי, יום

זמ מופיעים שבו המופע, של
.7 עד 5 בני רים

 על הסרט תעודה: •
 וכנו כן־שמחון ציון דויד

 שחור — 0.30( גבריאל
 סרט עברית). מדבר לכן,

 אב בין עמוק קשר על המספר
דו הבן ופייטן, נגר האב ובנו.
 שניהם — תרבות ועסקן קטור
 חייהם וסיפור במרוקו, נולדו
 של בעיותיה את בחובו טומן

 שלה. הזהות ומשבר זו קהילה
 שגריר עליזה ערכה הסרט את

הנוכל :סידרה •ז״ל.
 כצכע, שידור — 11.20(

שי הפרק אנגלית). מדבר
_ 66 _ _ _

 הווארד כאשר נפתח קצר לטווח
 וטוב שמח לארוחת־בוקר יורד
 לשימי שותף אינו גיסו אך לב,

ל יכול אינו ־ הווארד, חתו.
 בעניין שלו שהמירמה האמין
 עם יחסיו את העבירה השיר

 לסלוח מוכנה שבעצם האלמנה,
 נוספת. הזדמנות לו ולתת לו

 לקנות כוונתו על מודיע הוא
 עם הביתה שב ואכן מתנה, לה

לי״ש. 7000 שעלה צמיד

וווו ט ^זודמ
40 .1

 טובה שעה כידור: •
 ואורחיו פאר מני עט

 כצכע, שידור — 0.13(
ה תוכנית עברית). מדבר
 הטלוויזיה של הייצוגית אירוח

 מני של בהנחייתו הישראלית
פאר.
 פרח קולנוע: סרט •

שי — 10.10( הקקטוס
אנג מדבר כצכע, דור

 וינס־ ג׳וליאן הרווק לית).
שה חושב מתאו) (וולטר טון

 סטפני הכלל. מן יוצאים חיים
והמ האחות ברגמן), (אינגריד

מ אשה אצלו, העובדת זכירה
 מנהלת וחמורת־סבר, מלנת ש

 חיי ואת השיניים מירפאת או.
 הון) (גולדי טוני שלו. הרווקות

 מגריניץ׳- ההיפית ידידתו היא
ו נשוי שהוא המאמינה וילג/

 אך להתאבד, מנסה סטפני אב.
ה ג׳וליאן שכנה. בידי ניצלת

טו אך לשאתה, מבטיח מזועזע
 מישפחתו את להרוס מסרבת ני

אש את קודם לפגוש ימתעקשת
 יאושו ברוב פונה ג׳וליאן תו.

 להתחזות מסכימה והיא לסטפני
הבוגדנית. לאשתו

שבת
10 .2

 להיט עוד כידור: •
 כצבע, שידור — 8.30(

להי מיבחר לועזית). מזמר
לועזיים. טים  10.30(חייגן :מותחן •
 מדבר כצכע, שידור —

 העכברושים בפרק אנגלית).
ה לידידו לעזור הייגן מנסה
 קאר- (לאנס מרטין הרב צעיר,
 משכנע ג׳ם הגדול שאחיו ווין),
 לא שהוא בירי להודות אותו
 כאשר עצמו. ם׳ג אלא ירה,

 מתחיל לרצח, הופכת האשמה
 טחנת גלגלי את לגלגל הייגן
 ממאסר- ידידו את ומחלץ הצדק
עולם.
 שלי :קומית סידרה •

 כצבע, שידור — 11.20(
 תה הפרק אנגלית). מדבר

נת שלי כאשר נפתח וםימפטיה

 שכנה ומגלה במצב־חרום קל
ו בחדר־המדרגות שהתעלפה

לאמבולנס. בדחיפות זקוקה

ראשון יום
10 .3

 לך שרתי כידור: •
 שחור — 8.03( ארצי
עב ומזמר מדבר לכן,

 שנה 100 מלאת לציון רית).
 בארץ. היהודית להתיישבות

אלמגור. דן ומנחה: עורך
 הוא הלילה כידור: •

 שידור — 10.20( שלכם
אנג ומזמר מדבר כצבע,
 מופע של השני החלק לית).

 סטיו- רוד של בכיכובו הרוק
ארט.
כמע גבר :סידרה •
 שידור — 11.00( רכת

אנגלית). מדבר כצבע,
 ממשיך מאוהבת אנדריאה הפרק

האינפנטי- הסידרה סיפור את

ל מסביב נסבה שעלילתה לית
שבועון־נשים. מערכת

10 .4
ת :סידרה • סי כ  הדו

ב חו שי — 8.03( דיוק מר
ר כצבע, דור ב ד ג מ אנ

ש בסידרה אחרון פרק לית).
 המאהבת של חייה׳ את הביאה

השמיני. אדוארד של
ה • דר ת: סי לי א ר ש י

 — 0.30( הצילצול אחדי
עב מדבר כצבע, שידור
 בת ישראלית סידרה רית).
מו שגיבוריה פרקים, שישה

 הפרק תיכון. בבית־ספר רים
 רעיה על מספר רעיה, הראשון,

 מורה מיכאלי), (אלישבע אטלס
 של מקומו את הממלאת בכירה,
נרמזת כאשר החולה, המנהל

הקרו פרישתו על האפשרות
 במקומו. מינויה סיכויי ועל בה

 בינה למחלוקת מביא זה נושא
כ אשרוב), (מישה בעלה ובין
 9■ אסון פוקד הפרק במהלך אשר

מישפחתם. את

שי יום שלי
10 .5

הו זוהי :סידרה •
 שידור — 8.03( ליווד

אנגלית). מדבר כצבע,

עיר־החלומות. בסיפורי פרק
 ש־ הקצפת : דרמה •

 שידור — 10.20( כקפה
אנגלית). מדבר כצבע,
 _ מאת בריטית טלוויזיה דררמת

 לאיונל של בכיכובם פוטר דנים
המשחז אשקרופט ופגי ג׳פרים

חיי שנות 46 סיפור את רים
המשותפות. הם


