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רביעי □1
12 .22

— 33.13 — רביעי ידם
תצפית :מגזין •

כ חוזר שידור — 8.30(
המג עברית). מדבר צבע,

 בסרט לתעוקת־לב. מוקדש זין
 ׳משתילים שבו עקיפה, ניתוח

מ שהועבר וריד בשריר־הלב
החולה. של רגלו

 מעוני־ :קולנוע סרט •
 שידור — 10.05( מבצרי
ר כצבע, ב ד  צרפתית). מ

הק שנת לרגל המוקרן סרט
 בית- דיירי הבינלאומית. שיש

מתקומ בריסל במרכז אבות
ומב המקום הנהלת נגד מים

ה אורחות את לשנות קשים
 של בואה עם מתחיל הכל בית.

המשתת למעון. חדשה דיירת
 שחקנים מיקצתם בסרט, פים

 בבית־הא- דיירים ובמיקצתם
לאמי. בנואה הבימאי: בות.

חמישי יום
12 .23

המוסד :תיעוד •
 בצבע, שידור — 0.30(

 ראשון סרט עברית). מדבר
 העוסקים סרטים שלושה מתוך

המו וקהילת המוסד בפעילות
 של בבימויו הישראלית, דיעין

 מביאה הסידרה גנני. גידעון
החשו המוסד מפרשיות כמה
 נעשו הצילומים לפירסום. פות

 הראשון, הפרק ובחו״ל. בארץ
 ישראל, של עיניה — המוסד
וה־ דפוסי-הפעולה את מנתח

 על מספר המוסד, של מיבנה
פ המיראז׳ים, גניבת מיבצע

המד פרשת לילהאמר, רשת
 ספינות חטיפת הגרמנים, ענים

 המילחמה פעולות על שרבורג,
 המשתתפים: בין ועוד. בטרור

 פראו־ הנס השווייצי המהנדס
עז ז*ל״מ לדן. וולפגנג נקנכט,

 יובל פרום׳ (״כריש״), קדם רא
נאמן.

מיד שנות : דראמה 0
 צ׳רצ׳יל וינסטון — בר

 בצבע, שידור — 10.30(
 כניעה הפרק אנגלית). מדבר

 התקופה את מתאר מתמשכת
 וספטמבר 1937 פברואר בין

ה העולם מילחמת ערב .1939
 בבית־הנבחרים האווירה שנייה,

 וכלל. כלל שלווה אינה הבריטי
 ראש־ מתמנה צ׳מברליין נוויל

לאום- פורצת גרמניה ממשלה,

/

ז :

 לצ׳כוסלובקיה. כך ואחר טריד.
ה ב״שליחות יוצא צ׳מברליין

 מגלם פורטר אריק שלו. שלום״
צ׳מברליין. של דמותו את

 שלי :קומית סידרה •
 בצבע, שידור — 11.10;

 סוד הפרק אנגלית). מדבר
 בבית־הק- שיחה מתאר היקום

 ההופכת שלי, על החביב פד,
 על דו־שיח להיות מהרה עד

פילוסופיות־מדעיות. בעיות

11 <11111 מדיין
12 .24

חלו קולנוע: סרט •
 פשוט איש שד מותיו

 בצבע, שידור — 10.00(
 השחקנים אנגלית). מדבר
 מכבר לא (שהופיע מור דאדלי

מ קוק, ופיטר וב־סו) בארתור
 ביים שאותה בפארודיה ככבים
 בחרוזים, (חידון דונאן סטנלי

ה והיאנקיס בגשם אשיר שיר
 מספרת עלילת־הסרט ארורים).

 במיסעדת־המבורגרים טבח על
 כדי השטן, עם ברית הכורת
 מאווייו. כל את ולהשיג לנסות
ה החלומות על מלגלג הסרט

והצ כוח מין, כסף, נדושים:
 מסוגנן. בהומור ושזור לחה,
 פאר אגדח על פארודיה זוהי
 של בלונדון המתרחשת, סט,

 מופיעה אורחת בתפקיד ימינו.
ולטש. ראקול

 חג־המד מיסת :דת •
 מבית־לחם חי בשידור לד

תר — 11.30(  בצבע, שי
 שידור לשונות). בשלוש

 בבית- המולדת מכנסיית ישיר
 השעה עד יימשך השידור לחם.
2.00.

שבת
12 .25

 עולם־המיס־ מדע: •
 קלארק ארתור של תורין

 כצבע, שידור — 8.30(
 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 תחת הבלתי־סדירה, בסידרה
מ בהיר, ביזם כרעם הכותרת

 תופעות של סיפורן את ביא
ומשונות. שונות
ב אנגלי :דראמה •

תר — 10.30( פאריס  שי
 אנגלית). מדבר כצבע,

 הוא :׳,!נגלי זוג על סיפור
 לדעת. יוצה אינה והיא נואף

 טובים, •הזוג בני של חיי־המין
מרי חשה הגברת מה? אלא
בחופשה זכתה שלא מכיוון רות

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
22. >2 ,רומיו! ■ום

 — 6.10( באני באגס :אנימציה •
 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור—3 ערוץ

החבי הדמויות אחת של סירטי-)ונפשה אנגלית).
ומבו ילדים משעשע דיסני. וולט של בסרטיו בות

גרים.
 — 0.10( האחיות שלש דרמה: י•

 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ
 של הנודע למחזהו לטלוויזיה עיבוד אנגלית).

השו מן בריטיים שחקנים בביצוע צ׳כוב, אנטון
קומפני. שקספיר רויאל חברי הראשונה, רה

מי 01■ 2. 12 י 111 ח 3
כריסטיאן הנס לילדים: סידרה •

 בצבע, שידור —3 ערוץ —5.35(אנדרסן
 סידרת-אנימציה אנגלית). מדבר דקות, 35

 הסופר של הבלתי־נשכחות אגדותיו את הממחישה
היפה. הנסיכה אגדת :הפעם המפורסם. הדני

 — 3 ערוץ —0.50( השבוע מחזה •
 שבוע מדי ערבית). ■מדבר בצבע, שידוד

 הצגת־תיאט־ הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו בשעה
 גינוני בקאהיר. חיה הופעה בעת שצולמה רון,

 קידה לקוד שחקן כל מחייבים המצרי התיאטרון
 הבימה, על הראשונה הופעתו בעת הקהל לעבר

 לשמש היכולות במחיאות־כפיים, מגיב והקהל
שלו. הפופולאריות מידת לגבי אמותדמידה

שי □1■ 2. 12 של 4 /
 שני — 4.30( צ׳יפס סידרת-מתח: •

 דקות, 50 בצבע, שידור — הערוצים
שוט שני הם שגיבוריה סידרה אנגלית). מדבר

 ויל- לארי קליפורניה, ממישטרת אופנוענים רים
 פרק בכל השחרחר. אסטרדה ואריק הבלונדי קוקס

מרתקת. בלשית עלילה מתרחשת
ת :בידור •  ליל של הבידור תוכני

 שידור — 6 ערוץ — 10.15( חג־המולד
 שנה, מדי כהרגלה אנגלית). מדבר בצבע,

 מעולה בידור תכנית הירדנית הטלוויזיה תגיש
חג־המולד. לרגל
 — בלילה 13.00( חג-המולד מיסת •
באמ ישיר שידור בצבע). שידור - 6 ערוץ
 של בוותיקן סנט־פטרוס מכנסיית הלוויין צעות
האפיפיור. בהשתתפות חג־המולד. מיסת
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ערוץ 8.30( דירת-רווקים קומדיה: •

אנ מדבר דקות, 35 כצבע, שידור —6
 חדש בתחום העוסקת בריטית׳ קומדיה גלית).
 צעירים מתגוררים שבהן דירות־רווקים, יחסית:

 משתתפים כשהם בנפרד, אך — ביחד וצעירות
 וב- בעבודות־הבית, בשכר-הדירה, שווה־בשווה
 המתגורר הגבר הוא או־סוליבן ריצ׳רד מסי־הוועד.

 וסאלי וילקוקס פאולה נערות, שתי עם בדירה
 יותה בעלי־הדירה, מתגוררים כשמתחתם תומסט,

מרפי. ובריאן ג׳ויס

ם שוון יו א 2. 12 ר 6
 —7.10( ספורט של שבוע ספורט: י•
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור —3 ערוץ

 אירועי־הספורט של מורחבת סקירה ערכית).
החולף. בשבוע ובעולם בירדן החשובים

 ערוץ —8.30(טקסי קומית: סידרה •
אנג מדבר דקות, 35 בצבע, שידור —6

 בתחנת־מו- המתרחשת אמריקאית סידרה לית).
בתפ יוצאי־דופן. טיפוסים עם ניו־יורקית, ניות

 וג׳ף הנר מרילו הירש, ג׳וד הראשיים: קידים
קונווי.

ם 2. 12 שוי יו 7
 — 6.30( וחבריו קאש הרפתקות: •

 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור —3 ערוץ
ה המערב בסיגנון הרפתקאות סידרת אנגלית).

 חוק מפירי של כנופיות אחרי מירדפים פרוע.
מרהיב. בנוף וסדר

והאץ׳ סטרסקי :סידרת־מתח •
 50 בצבע, שידור— 6 ערוץ — 0.10(

 המתח סדרות לאוהבי אנגלית). מדבר דקות,
גלזר. ומייקל סול דייוויד עם האלימות,

ם שי יו 2. 12 שול* 8
 6.30( מאץ׳ טלה היתולי: ספורט •

 דקות, 40 בצבע, שידור — 3 ערוץ —
 מגרמניה מישדר וערכית). גרמנית מדבר

 מקסימות היתוליות תחרויות המציג המערבית,
 ספורט בגרמניה. ערים משתי קבוצות שתי בין

אחת. בכפיפה ועליצות
 האהבה ספינת :קדמית סידרה •

 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 עתה לעת אחרון פרק אנגלית). מדבר דקות,

 לצופים והמוכרת הפופולארית בסידרת־הטלוויזיה
קו ברני מקלאוד, קווין של בהשתתפותם בארץ,

טיום. ולורין וילאן ג׳יל גרנדי, פרד פל׳

 בין העימות בניהם. נולדו מאז
כ וגידים עור קורם השניים
 עיר־הח־ מפארים, שב שהבעל

 מגלם הבעל תפקיד את טאים.
אש תפקיד ואת פארל קולין

הנ ג׳ני, את קיי. ז׳נט — תו
השח מגלמת הפריסאית, ערה
קלר. שרה קנית

 יאומן לא סידרה: •
שי — 11.30( יסופר בי

אנג מדבר בצבע, דור
 משיגים לא בחיים הפרק לית).

טו־ של סיפורה את מביא הכל

ה שתיים על גארדנר ס׳ ניטה
 בלתי־מכו־ בתיאטרון מופיעות

 מצבן את לשפר ורוצות בד
ה בזקן פוגשת האחת הכלכלי.

 לרוע אולם נישואין, לה מציע
לאיש. נאמנה אינה היא מזלה,

ם ו ן י ו ש א ר

12 .26
 שלישי שני: מבט •

 — 0.45( בתנועה ושבת
עברית). מדבר שחור־לבן,

 לוץ ג׳ודי הבימאית של סירטה
 בישראל תנועות־הנוער על

1982.

ד ויין :סידרה •
 שידור — 11.15( שוסטר
אנגלית). מדבר בצכע,

ש הקומית, בסידרה נוסף פרק
 הקומיקאים שני מככבים בה

הנודעים.

ם ו י1ש י

12 .27
תהילה :סידרה •

 בצבע, שידור — 8.03(
אנגלית). ומזמר מדבר

 :מקורית דראמה •
 — 0.30( אוטית חשיפה
עב מדבר בצבע, שידור
 ■ניניו רוני של סירטם רית).
 גרי(תסריטאית) ודיתה (בימאי)

ב העוסקת ,17 בת נערה על
 סטילם, בצילום כפייתי אופן
 המישפח־ לעולמה הרחבה תוך
 דן :מככבים בסרט ההרוס. תי

 אסטרוק אדית פולק, יוסי תורן,
ואחרים.

 10.55(קאז :סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

 הסגור באגף הפרק אנגלית).
 של מעלילותיו אחת עוד מביא
 השחקן משתתף זה בפרק קאז.

או׳ניל. פטריק

ם־וייןזנז^וחזו
12 .28

 שידר יום טל־די: •
ד למניעת מיוחד ריס א  ת
 ועד 5.03(מ־ בדרכים נות

 החל השידורים). לתום
 בתוב־ וכלה מתוכניות־הילדים

 הטלוויזיה פוסעת ניות־הערב,
ל בנסיון ישראל קול בעקבות

 בדרכים, התאונות את צמצם
הממ כלי־התיקשורת באמצעות

לכתיים.
_ _ _ 59 _

קאז או׳ניל:
10.55 שעה שני, יום


