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הירדנית בטלוויזיה

ת □1י ב 11.6.83 ש

רביעי יום
8 . 6

והמ חידושים מדע: •
 מדבר — 6.45( צאות

 ראף של ראשון חלק ערבית).
 על מספר תנוע, נוע כן פי על

תרבות את שעיצבה המכונית

נשוי לגבר מדריך מתאו:
10.05 שעה רביעי, יום

 סכנה תוך העשרים, המאה
 של לדינוזאור תהפך שהמכונית

המאה.
 8.30( תצפית מדע: •
 פרק עברית). מדבר —

 שלושה בת בסידרה ראשון
 הסרטן. עם לחיות חלקים,

 ריפוי בשיטות עוסק זה פרק
מהסרטן. ההחלמה ובסיכויי

 מדריך קולנוע: סרט •
 — 10.05( הנשוי לגבר
 קומדיה אנגלית). מדבר
 השחקן של בכיכובו קלילה,
 בגיל נשוי גבר מתיאו: ואלתר

 משום רב תיסכול חש העמידה
 רומאנים יש חבריו שלכל

 והוא, לביתם, מחוץ סוערים
 מצליח אינו מאמציו, למרות

 בבקשה ידידו אל פוגה הוא בכך.
 מעשיים שיעורים ממנו לקבל

 ניסיונותיו כל אבל בניאוף,
 תפקיד את בכישלון. מסתיימים

 רוברט השחקן מגלם הידיד
 של אשתו תפקיד את מורס.
 אינגר השחקנית מגלמת הגבר

 ג׳ין הוא הסרט בימאי סטיבנס.
.1967ב־ הופק הסרט קלי.

ו1יוווו1ו1שי
9.6

 עניין של גופו מדע: •
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 פרקים 13 בת בסידרה נוסף פרק
 האדם גוף רפואה, בענייני

 קשר זה, בפרק והיפוכונדריה.
 הסידרד* ומגיש מנחה עוסק דם,

 בל, דניאל איש־התיקשורת
ובהתפתחו ובסוגיו, הדם בהרכב

 המחקרים של החדישות יות
זה. בנושא

 מותחנים: סידרת •
 סמיילי של האנשים

אנג מדבר — 10.20(
 שישה בת סידרת־מתח לית).
 אחד על המבוססת פרקים

 לה־קרה, ג׳והן של מרבי־המכר
 בין פרשת־ריגול של סיפורה על

הגדולות. המעצמות

 40 — 3 ערוץ — 9.30(היאבקות ספורט: •
 בזוגות תחרויות־היאבקות אנגלית). מדבר — דקות

 אלופים בהשתתפות נלהב, קהל לפני וברביעיות
ומארצות־הברית. מאירופה

10.15( סיימון את סיימון סידרת־מתח: •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 פרקר ג׳ייסון השחקנים שני של בכיכובם בלשית סידרה
סן־דייגו בעיר הפועלים בלשים שני בתור מקרני, וג׳רלד

 לגבול קרובה זו עיר ארצות־הברית. של המערבי בחוף —
 עוסק הסידרה מפירקי גדול חלק כן על מכסיקו,

 להתחמק המנסים ורצח, שוד במעשי־חטיפה, בחשודים
לגבול. מעבר אל בריחה על־ידי משילטון־החוק

9.6.83 חמישי יום
3 ערוץ — 7.20(לאומנות אולפן בידור: •

ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40 —
 לאולפן המביאה עצמית, בהפקה תוכנית־בידור

 מרשים מיבחר המציגים דרכם, בתחילת אמנים הטלוויזיה
וחיקויים. פרודיות מישחק, וריקודים, שירים של
 — 6 ערוץ — 8.30(מאגי קומית: סידרה •
 אודות קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 מנהל סגן הוא הבעל הבינוני. המעמד מן מישפחה
 (מרים עקרת־בית היא והאשה המפתון) (ג׳ימס בית״ספר

 והומור, צחוק הרבה בסידרה ילדים. שלושה לזוג פלין).
 ועם בני־הזוג בין הילדים, עם הנוצרים החיכוכים רקע על

הקנאית. השכנה
10.6.83 ששי יום
 — 3 ערוץ — 5.10(הכפיל סידרת־מתח: •
 זו, סידרת־מתח אנגלית). מדבר — דקות 50

 מייג׳ורס מליונים״) השווה לי(״האיש השחקן של בכיכובו
 האוהבים של לשימחתם הקטן, המסך אל שוב חוזרת
 לי מגלם זו בסידרה אוסטין. סטיב של בתעלוליו לצפות

 אשר קולנועי, כפיל סיברס, קלט של דמותו את מייג׳ורס
 אחרי רודף הוא המצלמות, מול עבודתו עם בד־בבד
 כדי דיה ארוכה היתה לא החוק של שזרועו פושעים

להשיגם.
 — 9.10( והאץ סטרסקי בלשית: סידרה 6

 הצופים אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 סול דייוויד החביבים, הבלשים שני את האוהבים

 חדשים בפרקים לצפות יכולים גלאזר, ופול־מייקל
 שכנתינו של הטלוויזיה בערוץ זו, פופולארית מסידרה
ממיזרח.

 — 3 ערוץ — 6.30(נפלא עולם לילדים: •
 דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 20

 את ופשוטה קלה בשפה ומתארת המציגה לילדים,
והצומח. החי עולם נפלאות

6 ערוץ — 8.30(מ-א-ש קומית: סידרה •
 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 המטפל קוריאה, במילחמת צבאי בבית־חולים חיים הווי
 הם: הסידרה גיבורי מקו־החזית. המפונים בפצועים

 הפצועים על בדיחות־זוועה לספר האוהב הוקי, המנתח
 החולים(מייק כלפי אנושיות המגלה הרופא אלדה), (אלן

 והאחות מורגן) (הארי בית־החולים מפקד פארל),
סוויפט). (לורטה הנוהלים על המקפידה

12.6.83 ראשזן יום
3 ערוץ — 5.30( השחור הסוס לילדים: •

 לילדים סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
גזעי. וסוס ילדים בין ואהבה חיבה קשר על

 — 6 ערוץ — 8.30(בראס קומית: סידרה •
 על בריטית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 שני עומדים הסידרה במרכז ועניים. עשירים
 שאפתן, ארם — הרדקייר בראדלי ראשי־מישפחה:

 מוצאו את לו שמזכיר דבר כל השונא ורודף־בצע, תאוותן
 פיירצ׳יילר וג׳ורג׳ ווסט); טימותי הנמוך(השחקן החברתי

 ג׳פרי (השחקן למע^הרדקייר בשימחה העובד העני
הינסליף).

13.6.83 שוי יום
 — 6 ערוץ — 8.30(טקסי קומית: סידרה •
 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 שבה בניו־יורק, סנשיין מוניות בתחנת מתרחשת אשר
בלבד אמצעי היא הנהיגה שעבודם יוצאי־דופן, טיפוסים

 מהם אחד כל עת ובאותה חצאי*מישרה, עובדים הם —
עצמו. את להגשים מנסה

14.6.83 שלישי ם1י
 — 5.50( מיקרי־חרום לילדים: סידרה •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 20— 3 ערוץ
 הנענה מכבי־אש צוות במרכזה אשר אמריקאית, אנימציה

קריאת־עזרה. לכל
 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית: סידרה •

 יוצאת אלי מיס אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 לבטל בניסיונה שנכשלה אחרי שפת־הים, על לחופשה

ג׳יי־אר, את שחיזק דבר צוואת־בעלה, את

שלו קומית: סידרה •
 11.10( אחת בדירה שה
 הפרק אנגלית). מדבר —

 מספר טראפר דה סיראנו
 ג׳ק מסייע כורחו בעל כיצד

 ארוחת־ערב בהכנת לכריסי
 ומתלונן:״אני לאורח, מיוחדת
גבר של אש להדליק כדי מבשל

1 0 . 6
 העולם ערבי: סרט •
 — 5.32( מנגינה הוא

 בחורים כמה ערבית). מדבר
 כדי יחדיו הנוסעים ובחורות

 הטבע, בחיק ימים שבוע לחיות
 להיפטר הממאן בצעיר נתקלים

 ריגשי־ אליהם. ומצטרף מהם
 ובין בינו הנרקמים הידידות

 עוד מה עליו, מקשים סמיחה
 פלילית. בעבירה מסתבך שהוא

 עומר שריף, נאהד משתתפים:
 וליד מולוי זיאד ח׳ורשיד,
תאופיק.

 טובה שעה בידור: 6
 ז׳ארגון מדבר — 9.15(

 בידור תוכנית עברי).
 הבלתי- בהנחייתו דו־שבועית

י אתגר. אבי של נסבלת
קרוז ורה קולנוע: סרט •

הפיטריה בצל גרמניה לידר:
10.20 שעה ראשון, יום

מדבר — 10.15(
 עם יוקרה מערבון אנגלית).

 כוכבי־הוליווד, מגדולי שניים
לנקסטר. וברט קופר גרי

ת ב ש
1 1 . 6

 נוסטלגית: סידרה •
 — 8.30( מאושרים ימים

 רוק הפרק אנגלית). מדבר
 בסיפור ממשיך בבית־הסוהר

 הנוער הווי על הסידרה
 החמישים. בשנות האמריקאי

 על המישטרה מכריזה זה בפרק
 השעה אחרי ומטה, 18 לבני עוצר

10.

ראשון יום
12.6

 ארץ ארץ, מולדת: •
 עברית מדבר — 8.03(

 המוקדש חי שידור רהוטה).
 החקלאי בית־הספר ליובל

אלוני. יאיר מנחה: כדורי.
 9.30( דאלאס סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —
 ממשיך להיכרות השנה יום

להחזיר ג׳יי־אר, תככי בסיפור

 בובי סו״אלן. את לזרועותיו
 מיוחדת, במתנה פאם את מפתיע

 של לחיזוריו נעתרת ולוסי
 שמיטש לה נודע כאשר הצלם,
אחרת. אשה עם מבלה
 בצל גרמניה תעודה: •

— 10.20( הסיטריה
 וגרמנית). עברית מדבר
 כתב בעבר לידר, צבי של סירטו
במערב־גרמניה. השידור רשות

 השלום בתנועת עוסק הסירטו
 הוא מהשגיה שאחד הגרמנית,

הירוקים. מיפלגת הקמת

י1ש יום
1 3 . 6

 8.03( תהילה בידור: •
אנגלית). ומזמר מדבר —

 בסיפור ממשיך יחיד שיר הפרק
 בניו־ לאמנויות בית־ספר הווי

יורק.
 — 9.30(קאז מותחן: •

 אחרון פרק אנגלית). מדבר
 זהירות: הכותרת תחת בסידרה,
 הבא השבוע מן החל נוכלים.

 בכיכובו אישייד, הסידרה תוקרן
באקר. ג׳ורדן של
 וחצי שמונה בידור: •

 מדבר — 11.05( פלוס
 המוקדשת תוכנית עברית).
 קניוק, יורם של לתל־אביב

 ביאליק את הזוכר עיתונאי,
בילדותו. ראשו את מלטף

שי יום שלי
1 4 . 6

כולבוטק צרכנות: •
 עברית מדבר — 8.30(

 למסך שבה התוכנית עילגת).
 מפיק אותה מנחה כאשר

 הזקוקה בעברית התוכנית,
צרכני־העברית. איגודי לטיפול

 עזרא מישל פולקלור: •
 — 9.30( ובניו ספרא
 בנוסח עברית מדבר

 בסידרה, שני פרק מיזרחי).
 הטלוויזיה בידי שהופקה

 הגרוע סיפורו על״פי הישראלית
 וו סידרה על שמוש. אמנון של

 וללא מורא בלא לומר, ניתן
 טוב — הסרט פנים: משוא

מהספר!
 כי ייאמן לא מותחן: •

 מדבר — 10.50( יסופר
 הוא הכספת פריצת אנגלית).

 זו. מעולה בסידרה האחרון הסרט
 זקן כספות פורץ של סיפורו זה

כס לפרוץ המתבקש ומפורסם,
 פירסומת. תרגיל בתור פת

 וג׳ון מילס ג׳ון סייר מככבים
ריצ׳י.

סמיילי של האנשים גינם:
10.20 שעה חמישי, יום


