
 מועדמות תוכניות
ת -בטלוויויה שראלי הי

רביעי יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
9. 3 יעי3ד יום

7.05( אחרי חיפושים :תעודה •
ע. שידור — 3 ערוץ — ב  דקות. 20 מ

חבר בעיות המציגה סידרה אנגלית). מדבר
הבעיה. שורשי אל להגיע ומנסה שונות, תיות מרקו־פולו :היסמורית סידרה •

 50 בצבע♦ שיתר — 6 עתץ — 0ל10(
הטל בהפקת סידרה אנגלית). מדבר דקות.

 של והרפתקותיו מסעותיו אודות האיטלקית וויזיה
 בסיד- .13ה־ במאה לסין שהגיע הראשון האירופי

 לנקסטר, ברט כמו ידועים שחקנים מככבים רה
ועוד. גילגוד ג׳ין בנקרופט, אן

10. 3 ער תמי יום
 בריסטיאן האנס לילדים: סידרה •

 שיח־ר — 3 ערוץ — 5.35( אנדרסן
 סידרת אנגלית). מדבר דקות. 25 בצבע.
 הבלתי־נשכחות אגדותיו את הממחישה אנימציה

המפורסם. הדני הסופר של
0.10( מספיק זה שמונה :קומדיה •

 דקות. 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —
 קורותיה על משעשעת סידרה אנגלית). מדבר

מרובת־ילדים. אמריקאית מישפחה של
11. 3 שיש* □1*

 שני — 4.00( דוקטור :רפואה •
ע. שיתר — הערוצים ב  דקות. 25 מ

 בכל הסוקרת בריטית, סידרה אנגלית). מדבר
 דרכי את להציג כדי מסויים, רפואי נושא פעם

נפוצות. מחלות של והמניעה הטיפול
 של והרפתקותיו חייו תיאטרון: •

 — 0 ערוץ — 0.10( ניקלבי ניקולס
ע. שידור ב אנגלית). מדבר דקות. 50 מ

 קומפני, שקספיר רוייל של המעולה בהפקה סידרה
דיקנם. צ׳ארלם של המפורסם הרומן על־פי
12. 3 שבת יום

 מוצ׳׳ש של תוכניתי־הביתר :בידור •
ע, שיתר — 6 ערוץ — 0410( ב  30 מ

שונות). איתפיות כשפות מזמר דקות•
ב הלועזי הערוץ של המרכזית תוכנית־הבידור

 השורה מן אחרים ואמנים רקדנים זמרים, ירח.
 קולנוע״ סירטי ״פסטיבל :קולנוע •הראשונה.

ע. שידור — 6 ערוץ — 10.15( ב  מ
 ישנים מעולים, קולנוע סרטי אנגלית). מדבר

וארצות־הברית. אנגליה מאולפני חדשים, וגם

13. 3 ראשון •ום
 — 0.05( שיתם צרפתי: ביתר •
ע. שיתר — 0 ערוץ ב  מזמר דקות, 55 מ

 המישדרים של הבידור תוכנית צרפתית).
 על צרפתיים, זמרים פעם בכל המציגה בצרפתית,

מרהיבות. תפאורות רקע
 עתץ — 0.10( שוגון :רב־מכר •

ע. שידור — 6 ב  מדבר דקות. 50 מ
 לעלילה מעובד קלוול ג׳ימם של ספרו אנגלית).
 תרבויות, שתי בין עימות המציגה טלוויזיונית,

 במאה ליפאן הראשונים האירופים הגיעו עת
צ׳מברלין. ריצ׳ארד :הראשי בתפקיד .17ה־

14, 3 ושני יום
 6.10( וקוסטלו אכוט אנימציה: •

ע. שיתר — 3 ערוץ — ב  דקות. 15 מ
 ש־ חביבה, אנימציה סידרת אנגלית). מדבר
 משנות הידועים הקומיקאים שני הם גיבוריה

קוסטלו. ולו אבוט בוט והחמישים הארבעים
 בתסטי אגטה עם שעה :מתח •

ע. שידור — 0 ערוץ — 10.15( ב  50 מ
 של לטלוויזיה עיבוד אנגלית) מדבר דקות.
 המפורסמים והמיסתורין המתח מסיפורי אחדים

הבלשים. סיפרי מחברת של

15, 3 שלתוך □1•
6.10( ההרים כת היית :לילדים •

 דקות. 25 מבע• שידור — 3 עתץ —
 כאן מובא הידוע הסיפור אנגלית). מדבר
התרח במקום שצולמה אנגלית, דוברת בגירסה

 :בסידרה מככבים וגרמניה. שווייץ — העלילה שות
דלטגון. ורינייה ארפגוס, סטיפן פוליטין, קטיה
10.15( דאלאס :עלילתית סידרה •

ע. שידור — 6 עתץ — ב  דקות. 50 מ
 עם משלים אינו ג׳יי-אר אנגלית). מדבר

 אפשרית דרך כל ומחפש עליו, שנכפה הניטרול
 נעזר הוא הפעם יואינג. חברת לניהול לחזור

 מתחילה אלי מיס מס־הכנסה. מפקח של בשירותיו
 להיענות שוקלת והיא בעלה, מות עם להשלים

 ללא הראשונה בפעם חברתי, באירוע להשתתף
 ידידה, אצל נעימה חופשה מבלה סו־אלן בעלה.

 ההריון בגין קשה, משבר עוברת לוסי פארלו. מר
 הבשורה ולדה. את להפיל ומחליטה עליה, שנכפה

 מסכלת קריבם, אמום ריי, של ״אביו״ מות על
 דבש ירח לבלות וריי דונה של תוכניתם את
בנידיורק. שני

3 .9
רו סידרהקומית: •

כ שידור — 8.03( דה
ה אנגלית). מדבר צבע,

 ממשיך ג׳אק של סיפורו יק8ו*-
ד גרושה של עולמה בתיאור ;  ני
— צעירה. יורקית :

 פנים קולנוע: פרט •
מת ; — 10.05( לאהבה ר

 אנג■ מדבר שחור-לבן,
 מישפחה של סיפורה לית).

הב שבנה ממוצעת, אמריקאית
הב הוריו. בעיני נערץ כור '

 יכול אינו חסר־מנוחה, חור
ער בחברה, מקומו את למצוא

לאהבה רבות פנים :בימי
10.05 שעה רביעי, יום

 ופוחד למקום ממקום ונד בר
 נטילת של אפשרות כל מפני

 בו רואה הצעיר אחיו אחריות.
 וחוגג לאומי, גיבור של דמות ל-

ה של שיבה כל ההורים עם
משת הדברים הביתה. בחור
נכנ המישפחה כשלחיי נים,
 האהבה סיפור יפה. צעירה סת

הב הבן ובין בינה שמתפתח
 של חולשותיו את חושף כור

 ד גיבור, כה עד שנחשב הבן,
 במישפחה להתמוטטות גורם

 מבוססת הזאת הדראמה כולה.
 ליאו ג׳יימס שכתב רומן על

המ עשה העיבוד את הרליהי.
 ויליאם הנודע האמריקאי חזאי

 פרנהיי- ג׳ון הכימאי: אינג/
 מגלם ביטי וורן השחקן מר.
 דה ובראנדון הבכור, הבן את

 הצעיר. אחיו את משחק ויילד _
 ואנ־ מאלדן קארל השחקנים ^

בתפ משחקים לאנדסברי ג׳לה
 ב־ הופק הסרט ההורים. קידי
1962.

חמישי יום
3 .10

ה הלם תיעוד: •
 שידור — 0410( עתיד

אנגלית). מדבר בצבע.
 סיפרו על המבוסם רס*תעודה0

 רב־ שהיה טופלר, אלווין של
 (בהוצאת ובארץ בעולם מכר
 עוסק לספר, בדומה עובד). עם

 שונים, נושאים בבחינת הסרט
ש בשינויים עוסקים שכולם
 המודרני. האדם חווה אותם
ביותר, מהיר השינויים קצב

 לעמוד כלים האדם בידי ואין ׳
 להתמודד או השינויים בקצב
 ה־ לקורבן הופר האדם אתם.

 שהוא המודרנית, טכנולוגיה
מתבט ותגובותיו פיתח, עצמו
 השחקן ובניכור. במתחים אות

מופיע וולם אורסון והבימאי

 בוחן הסרט מספר. בתור בסרט
שהאנו טופלר, של טיעונו את

 יהגדולה את כיום יחווה שות
 את — ההיסטוריה שבמהפכות

 חדשה, תרבות של הולדתה
 לקבל בני־אדם יצטרכו שבה

לאי בקשר גורליות החלטות
 לחיות ירצו שבו העולם כות

 ,1970ב־ נכתב הספר בעתיד.
 גרס־ אלכם בידי הופק והסרט

.1974ב־ הוף,

סאה הפרק אנגלית). מדבר
 עוד מביא לגיהנום, קילומטר

הבל קצין של מסיפוריו אחד
 מגלם שאותו הניו־יורקי, שים

סבלס. טלי השחקן
שלושה :קומדיה •

 — 11.05( אחת בדירה
אנג מדבר בצבע. שידור
 ובלי ילדים בלי הפרק לית).
מסיפו אחד עוד מביא כלבים

 מדי- ששתיים דירה, של ריה
ה זכר, והשלישי נערות ריה

 בעל־הבית, הוראות את ממרה
לדירה. בעלי־חיים ומכניס

יו±וי1ע יום
11. 3

 ריו קולנוע: סרט •
 שידור — 0.15( בראבו
אנגלית). מדבר בצבע.

היטב נשקיני
10.20 שעה ראשון, יוס

ב המפורסמים המערבונים מן
בבי בהוליווד, שהופקו יותר
 שנודע הוקס, הווארד של מויו

 שלו. המיוחד הקולנועי בהומור
 של שריף על מסופר זה בסרט
 לשמור שצריך קטנה, עיירה

 בכלא, ולהחזיק הסדר על בה
 מישפחת של בן למישפט, עד

 המי־ ומושחתת. עשירה חוואים
 של כנופיה נגדו מגייסת שפחה

 ב־ שכירים, ורוצחים אקדחנים
 100 — 6.3.83 אבי —2—

עומ השריף של שלעוזרו עוד
מצ זקן השיכור, סגנו רק דים
 קלפנית וחסר־שיניים, חיק

 המבקש צעיר, ואקדחן יפהפיה
ה בתפקידים בחוואים. לנקום

ה בתפקיד ויין ג׳ון ראשיים:
מרטץ דין ברנן, וולטר שריף,

ה דיקינסון. אנג׳י והשחקנית
.1959ב־ הופק סרט

שבת
3 .12

 מאד ימים סידרה: •
 שידור — 8410( שרים

אנגלית). מדבר בצבע.
 נוער של חיים הווי על סידרה

החמי בשנות בארצות־הברית
 כלי ג׳ונגל הפרק :הפעם שים.
 למלא מתנדב ריצ׳י שבו בית,

 מקום את בחייו בראשונה
 כלי-הבית חנות בניהול אביו,
שלו.

נעו ימי :דראמה •
 10.30( ואינם שחלפו רים
 מדבר בצבע. שידור —

 מתוך ראשון סיפור אנגלית).
 של מפורסמים סיפורים שלושה
 האמריקאי המותחנים מחבר

 לדראמות שעובדו צ׳יבר, ג׳ון
ש את ממקד צ׳יבר טלוויזיה.

 חייהן בהווי הסיפורים לושת
 באר- עשירות מישפחות של

 בדראמות הראשון צות־הברית.
 מתבגר, גבר של סיפורו הוא

.מצ ספורטאי בנעוריו שהיה
 אובדן את משלים שאינו טיין,

 מנסה הוא הצעירות. שנותיו
ו שוב להבליט הזדמנות בכל
 הזוג בתפקידי זוהרו. את שוב

 מרפי מייקל משחקים בנטלי
ווקר. וקתרין

 ויין :קומית סידרה •
שידור —11410( ושוסטר

אנגלית). מדבר בצבע.
המופ הגיבורים עולם :הפרק

לא.

ראשון יום
3 .13

סיפורי :מולדת •
 שידור — 8.03( מסחה
עברית). מדבר בצבע.
 יאיר של האישית תוכניתו

 מלאת לרגל המוקדשת אלוני,
 כפר של להיווסדו שנה 81

פסחה. המכונה תבור,

דאלאס :סידרה •
 בצבע. שידור — 0.30(

 מי־ בפרק אמגלית). מדבר
 במישפחת ג׳יי-אר לוחם לכוד

 לו להשיב לאלצה כדי פארלו,
נתו פאם בנו. ואת סו־אלן את
או שהביא בדיכאון עדיין נה
מק בובי התאבדות. לנסיון תה
לאי להביא שעשוי מידע בל

קריסטין. של בנה מוץ

נשקיני :דראמה •
 שידור — 10.20( היטב

אנגלית). מדבר כצבע.

י1ש יום
3 .14

קרובים, :סידרה •
שידור — 8.30( קרובים

אברית). מדבר בצבע.
 שבהפקת בסידרה נוסף פרק

 המצילה הלימודית, הטלוויזיה
ה הטלוויזיה של כבודה את

כללית.

 10.55(קאז : סידרה •
 מדבר בצבע• שידור —

מישפט :הפרק אנגלית).
רצח.

שליש• יום
3 .15

ממ כית : סידרה •
 — 8.03( עתיקות כר

אנ מדבר בצבע. שידור
ת).  בסידרה נוסף פרק גלי

 צ׳אר־ של סיפרו על המבוססת
דיקנס. לס

 לך שרתי בידור: •
 שחור• — 10.10( ארצי
עב ומזמר מדבר לבן.

ה בסידרה נוסף פרק רית).
 ארץ־ישראל שירי על מספרת

 לפני שהוקלטו כפי פעם, של
ה עם ונשחקו לעשור, קרוב
אלמגור. דן בהנחיית זמן.

 יאמן לא סידרה: •
שי — 11.00( יסופר כי

אנג מדבר בצבע• דור
ה בסידרת נוסף פרק לית).

 ־,;מוליכה המצולמים, סיפורים
אבסורד. של סיומים לקראת


