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הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות
שראלית בטלוויזיה 6 רביעי □1*הי דו □1׳12. ב .11 ש 1 2

ע־ לעבודה, ועמיתו מילדות  ג
 בפרוייקט שותף להיות ■תוקק

 מתוך משתמו. אלנו עומר אך
 את לסבל מח׳לס מנסה קינאה

 בסרט עומר. של תוכניותיו
 נורה, אל-שריף, נור מככבים:

נאצר. סעאד אל־פח׳ראני, יחיא

 בית■ קולנוע: סרט •
 שידור —10.13( הבוכות
אנגלית). מדבר בצבע,
דייוויד המנוח הבריטי המחזאי

12 .8
טבאתה :סידרה •

 בצבע, שידור — 0.32(
מת טבאתה אנגלית). מדבר
 מכשף צעיר. בבימאי אהבת
 מינר- דורה של ירידה צעיר׳

 ומנסה בטב׳אתה, מתאהב ווה,
 ובין בינה הרומן את לשבש

הצעיר. הבימאי סונית סרט־קולנוע: •

12 .10
 הקיג־ ערכי: סרט •
 — 5-12( הקטלנית אה

ער מדבר בצבע, שידור
עצ מהנדס הוא עומר כית).

פרו לבצע היא שאיפתו מאי,
 להתעשר כדי רב־ממדים, ייקט

 דד רינה את לאשר, ולשאת
עומר של ידידו מח׳לס, אמדה.

 — 0.10( אי־המטמון :אנימציה •
 סדכר דקות, 25 כצכע, שידור — 3 ערוץ

 ספר־ילדים של נאה ויזואלית המחשה אנגלית).
יפאנית. בהפקה ומוכר, קלאסי
 0 ערוץ — 10.15( סוואת :מתח •

אנג מדבר דקות, 50 כצכע, שידור —
מיו אמריקאית מישטרה יחידת על סידרה לית).

מיו כלי־רכב עם צבאית, במתכונת הפועלת חדת,
 סטיב הראשיים: בתפקידים משוכלל. ונשק חדים

שירה. ומרק קולמן ג׳ימס יוריק, רוברט פורסט,

9.12 חמ״ש■ ■ום
— 8.30( כוכב של דיוקנו :קולנוע •

צר מדבר דקות, 40 כצבע, שידור — 0
הצרפ הטלוויזיה בהפקת לילדים סידרה פתית).

 את מספרת הסידרה בובות. — שחקניה שכל תית,
והיור בעננים, המרחפים ילדים שני של סיפורם

שו במקומות וביקורים לסיורים לפעם מפעם דים
צר לדעת מבלי גם זו מסידרה ליהנות אפשר נים.

פתית.
 הגתלה הוואי עלילתית: סידרה •

 50 בצכע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
כש של הפסקה אחרי אנגלית). מדבד דקות,

 זו, סידרה המירקע אל חוזרת חודשים, לושה
 מתיישבים של גדולה בחווה בהוואי, המצולמת

 האלמן האב בסידרה: העיקריות הדמויות לבנים.
 (ביל ומנהל-העבודה פוטס) (קליף בנו דנר) (ג׳ון

לנינג).

10.12 !שישי □1*
 2.40( יאומן לא ושעשועים: מתח #

 50 כצכע, שידור — הערוצים שני —
פו אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,

 ומציגה באולפן, קהל לפני המצולמת פולארית,
 שיאים עוצרי־נשימה, ומיבצעים מדהימות תופעות
ה ברוב נדירים. וכישרונות בתחומים עולמיים

 את להבין כדי אנגלית לדעת צורך אין קטעים
המתרחש.

 — 8410( כוכב של דיוקנו קולנוע: •
 מדכר דקות, 25 בצבע, ׳פידור — 0 ערוץ

מרא הצרפתיה המראיינת קולין, קתלין אנגלית).
 על מפורסמים אמריקאיים כוכבים באנגלית יינת

 מתוך קטעים בשילוב ועבודתם, אהבותיהם חייהם,
סירטיהם.

 — 0 ערוץ — 8.30(אנג׳י : קומדיה •
אנגלית). מדכר דקות, 30 כצכע, שידור
 לשם העונה צעירה אמריקאית אשדי של סיפורה
 את ומנהלת מצליח לרופא נשואה היא אנג׳י.
 אמה להשפעת נתונה אך בכישרון, ביתה ענייני
 קרובות לעתים בביתה המבקרות אחיותיה, ושתי

סיטו ויוצרות הסדיר, אורח־החיים את ומשבשות
 דינה :הראשיים בתפקידים לרוב. מצחיקות אציות
 רוברט. ודורים ספלמן שרון האיס רוברט פסקו,
12.12 ראשון יום

 ערוץ — 0.10( לויד הרולד :הצחקה •
כו עם אילם דקות, 20 שחור־לכן, — 3

 והטובים הישנים מסרטיו לקט כאנגלית). תרות
להצ כדי שביכולתו כל העושה לויד, הרולד של
אותד. חיק

ח • ת  ערוץ —10.15( וגאם :וכידור מ
ת, 50 בצכע, שידור — 0 קו אנג מדכר ד

 ההימורים בעיר המתרחשת סידרת־מתח לית).
ה בתפקיד יוריק רוברט עם לאס־וגאס. והבידור

ראשי.
ד יום 03.1 ש 2

 ערוץ — 8.30( ביקורי־בית :קומדיה •
אנג מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 0

 קטן, בבית־חולים המתרחשת קומית סידרה לית).
קורבנותיה והחולים גיבוריה הם הרופאים כאשר
 — 10.15( ואשתו הארט :מתח ׳•
 מדכר דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 רוברט של בכיכובם קלילה, סידרודמתח אנגלית).
 ומאוהב, עשיר אמריקאי כזוג פאורס וסטפני וגנר

 בשעות־הפנאי. בלשיות תעלומות הפותר
14.12 שדישי יום

10.15( האהבה ספינת קומדיה: •
דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
ה בסידרת חדשים פרקים אנגלית). מדבר —

והנוס הקבוע הצוות בהשתתפות הקלילה, טלוויזיה
המתחלפים. עים

 וזחל כי השבוע, הודיעה הירדנית הטלוויזיה
 לקלוט יהיה ניתן בדצמבר, 7ה־ שלישי, מיום

 הארץ בצפון שלה הלועזי הערוץ שידורי את
 יופעלו יום מאותו .11 ערוץ — חדש בערוץ

 שהותקנו ואנטנת־השידור החדשים המשדרים
עג׳לון. באיזור

12 .9
ה מיוחד: מישדר •

 — 0.10( ואנחנו ציונות
עברית). מדבר שחור־לבן,

 לרגיל שהוקלט מיוחד מישדד
 נוער, .30ה־ הציוני הקונגרס
מע וחיילים שמיניות תלמידי

 בערכי הקשורות שאלות לים
ל באשר ובלבטיהם הציונות

 היום, בציונות רעיוניים זרמים
 דול־ אריה המשיבים: בצוות

 יזהר שפירא, אניטה ד״ר צין,
ו ניני יהודה ד״ר סמילנסקי,
בן־שלמה. יוסף הפרופסור

 שלי :קומית סידרה •
 בצבע, שידור — 11.10(

 בדרך הפרק אנגלית). מדבר
 תש שלי כיצד מספר הישר
הפ מפני ומוגן בטוח עצמו
 שזה עד החיצוני, העולם רעות

ה עולמו לתוך לפלוש מתחיל
פעם. אחר פעם סגור

 שידור — 10.05( בסגול
צרפתית). מדבר בצבע,

 מתרחשת שעלילתו צרפתי סרט
 של רומן על ומבוסס באירלנד

 מספרת העלילה דאון. מישל
 את שנטשו אנשים קבוצת על

לאיר ועקרו מגוריהם ארצות
 מן מיפלט למצוא כדי לנד,

 לכן. קודם ניהלו שאותם החיים
 בדטובים צרפתי, רופא בקבוצה

 מ־ להתרחק המנסה אמריקאי
ומפו עשירה יורשת מישפחתו,

 עבר בעל מיסתורי איש נקת,
ה במילחמת־העולם מפוקפק

 יפהפיה נערה עם החי שנייה
 בין מפיה. הגה מוציאה שאינה

 מקומי, נהג־מונית גע בולם
 יוצא־דופן. סגול צבוע שרבבו
ש בואסה, איב הוא הבימאי

 כמו פוליטיים בסרטים התפרסם
 המדינאי רצח על ההתנקשות,

 בתפקידים בן-ברקה. המרוקאי
פי יוסטינוב, פיטר הראשיים:

 רמפלינג, שארלוט נואחה, לים
 בלי. ואוגוסטינה אלברט אדי

.1977ב־ הופק הסרט

בסגול סונית ויוסטינוב: נוארה
10.05 שעה רביעי, יום

בזמן למות אטקינסון:
11.15 שעה ראשון, יום

אנג מדבר כצבע, דור
ת).  מספר כנגדו עזר הפרק לי

 שהעניקה ארתור, של אשתו על
 את לא אך עושרו, את לו

אושרו.

ר*זשון יום
12 .12

 עד בידור: תוכנית •
כ שידור — 10.25( סוס

אנגלית). ׳מזמר צבע,
 בזמן למדת דרמה: •

 בצבע, שידור — 11.15(
 דראמה אנגלית). מדבר
קצרה. בריטית

חמישי יום

12 .13
תהילה :סידרה •

 בצבע, שידור — 8.03(
אנגלית). ומזמר מדבר

 ניד־ בית־ספר מהווי נוסף פרק
 תחת1 הפעם לאמנויות, יורקי

פרידה. הכותרת
 יוצרים: דיוקנאות •

 — 0.30( עמיחי יהודה
עב מדבר בצבע, שידור
 זו, בסידרה נוסף סרק רית).
 של דיוקנו את הפעם החושף

 חתן עמיחי, יהודה המשורר
זו. לשנה ישראל פרס

שי יום שלי
12 .14

הולי זוהי סידרה: •
ב שידור — 8.03( ווד

אנגלית). מדבר צבע,
 חדר־מיץ :סידרה •

 בצבע, שיתר — 0.30(
התד הפרק אנגלית). מדבר

 לתאר ממשיך ההרוסה מית
 הרופא- של עלילותיהם את

 ועתרו ג׳והן טראפר המנתח
הצעיר.
 לא זו לרצוח :מתח •

 שידור — 10.20( בעייה
אנגלית). מדבר בצבע,

 סיפור על המבוסס סרט־מתח
 כריסטי, אגתה של עטה מפרי

ו ביקסבי ביל של בכיכובם
אן־דון. לסלי

שי יום שי רביע׳ יום

י1ש יום

הבובות בית פונדה:
10.15 שעה שישי, יום

 ל- קולנועי תסריט כתב מרסר
 הנריק של המפורסם מחזהו
 לאחד הנחשב המחזה, איבסן.

 התנועה של הראשונים הניצנים
 ממדים מקבל האשה, לזכויות
 השחקנית זו. בגירסה חדשים

 את באן מגלמת פונדה ג׳יין
 העלילה סיפור הראשי. התפקיד

 הנקלעת נשואה■ אשד, על מספד
 כדי תרמית׳ במעשה לשותפות

מפ בתפנית בעלה. את להציל
 דף לפתוח מחליטה היא תיעה
 נוטשת כשהיא בחייה, חדש

 ילדיה. ואת בעלה את מאחור
 דל* ורנד, דייוויד משתתפים כן

ה פוקס. ואדוארד סרייג פין
 המר לוסי. ג׳וזף הוא כימאי
 הסרט לגראנד. מישל של סיקה
.1974ב־ הופק

ת שב
12 .11

 כש־ :פומבי מופע •
 — 0410( פורח היסמין
עב מדבר כצבע, שידור
 שנה 25 במלאת מוסע רית).

בהש המזרח, מהווי לתוכנית
 גילה דמארי, שושנה תתפות:
 לוליק זרנקץ׳ ציפי צשארי,
ו פררה אברהם לוי, ואושיק
 מר, לילית מנחים: אחרים.
רווח. וזאב מור אברהם

 יאומן לא סידרה: •
שי* — 11.00( יסופר כי
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