
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביעי יום
15.6

 להיט עוד בידור: •
 ומזמר מדבר — 8.03

 מיוחדת תוכנית עברית).
 תל־ במועדודלילה שהוקלטה

קולוסיאום, בשם אביבי

שלושה קומדיה: •
 — 11.10( אחת בדירה
 בפרק אנגלית). מדבר
 רופר חש קזנובה סטנלי
 אמרה הלן שאשתו אחרי מדוכא,

 אליו. נמשכות אינן שנשים לו,
 ג׳ק, עובד שבו לפאב מגיע הוא

 את והמשכנע בצערו, המשתתף
 שתצטרף נאה, לקוחה ג׳ואן,

פנים ותעמיד רופר של לשולחנו

מתוודה אני קליפט: + בקסטר
10.05 שעה רביעי, יום

 ורקדני קהל בהשתתפות
 השירים בביצוע הדיסקוטק.
 עובר הכל להקת משתתפים

 אפרים גלרון, נורית חביבי,
 כהן נתן קליק, להקת שמיר,

גרוניד. ושלמה
 אני קולנוע: סרט •

 מדבר —10.05(מתוודה
 ומוקרן צולם אנגלית,

 קולנוע סרט בשחור־לבן).
 אלפרד הנודע הבימאי של

 את מגולל הסרט היצ׳קוק.
 לפני המתוודה רוצח של סיפורו

 ניצב בהמשך קתולי. כומר
 כאשר אפילו הצד, מן הרוצח
 בביצוע נחשד עצמו הכומר
 בדומה המדובר. הרצח מעשה

 אלפרד של האחרים לסרטיו
 הרוצח זהות ידועה היצ׳קוק,

 במהלך נוצר והמתח מראש,
 החוק, אליו מגיע שבה הדרך

 מונטגומרי הראשיים: בתפקידים
 אן הכומר, בתפקיד קליפט

 ידידתו־לש־ בתפקיד באקסטר
 הסה או־אי הגרמני והשחקן עבר,

 צולם הסרט הרוצח. בתפקיד
_______________.1953ב־

החיש ום
16.6

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

הכו תחת בסידרה, שישי פרק
 מתאר דברים, של ליבם תרת
 ותיפקודיו, הלב פעולת את

פתוח. ניתוח־לב־ ומדגים
 של האנשים מותחן: •

 מדבר — 10.20(סמיילי
 בסידרה שני פרק אנגלית).

 ג׳ון של רב־המכר על המבוססת
 זה בפרק ובעיבודו, לה־קארה

 צעדיו את סמיילי משחזר
 לפני ולאדימיר, של האחרונים

 תשליל מוצא הוא נרצח. שהוא
 ידועות דמויות שתי של הצילום

 במערב הרוסים הגולים מקהילת
 גם הוא פרוצות. עם המבלים

 ששלחה המיכתב את מוצא
 טרם לוולאדימיר, אוסטרקובה

 שון גינס, אלק השחקנים מותו.
 אנתוני הפטון, ברנרד פיליפס,

 בתפקידים אטקינס ואיילין ביית
 הסידרה בסידרה. הראשיים

 בטלוויזיה באחרונה הוקרנה
הירדנית.

 מגיעות ואז בו. מתעניינת שהיא
 והגברת ג׳אנט כריסי, לפאב
רופר.

1 נווי! 1 1 1 1 1 1

17.6
 כוכב קולנוע: סרט •

 מדבר — 9.15( הקופים
 מדע־בידיוני סרט אנגלית).

 על המבוסס אנושי, מסר בעל
 בול פיאר של רב־המכר סיפרו
 הנהר על הגשר את (שכתב

 של סיפורם זה קוואי).
 נדה, לכוכב המגיעים טייסי־חלל

 קופים בו ששולטים ומגלים
 בחברה המאורגנים מתורבתים,

 גם שלנו. לחברה להפליא הדומה
 כוכב, אותו על חיים בני־אדם

 כפראים גדלים שהם אלא
 הקופים בעוד ביערות״העד,

 חיות־ כאל אליהם מתייחסים
 בכלובים. אותם ומחזיקים טרף

 זוכים האורחים טייסי־החלל
 תפקיד את היחס. לאותו כמובן

הקופים בשבי הנופל טייס״החלל

השורות את ללכד ברט:
10.30 שעה מוצאי־שבת,

 הראווה סירטי־ שחקן מגלם
 מסי־ מאחרי הסטון. צ׳רלטון

 שחקנים מופיעים כות־הקופים
 קין אבנס, מוריס ביניהם ידועים,
 זכה הסרט מקדואל. ורודי ואנטר
אוסקר. פרסי בכמה

שבת
18.6

מאו־ ימים נוסטלגיה: •

עי יום בי 15.6.83 ר
6 ערוץ — 8.30(אימי זוהי קומית: סידרה •

 חדשה סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 שחורים. שחקניה שכל בארצות־הברית, השחורים מהווי
 מספרה של בעליה קליפטון, בשם ספר הוא הסידרה גיבור

 ואותה אוסקר, המנוח אביו שם על הקרויה וושינגטונית
 אך ליונרד. וגיסו טרייסי אחותו של בעזרתה מנהל הוא

 המימדים׳ רחבת האם היא בסידרה הדומיננטית הדמות
 במישפחתה היטב השולטת מרית), טרסה (השחקנית:

והערכה. כבוד של ביחס וזוכה

16.6.83 חמישי יום
 — 8.30( בית ביקורי קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 26 — 6 ערוץ
 קירבה יחסי בית־חולים. רקע על המתרחשת קומית
 אן האדמיניסטרטיבית המנהלת בין נוצרים גדולים

 צ׳רלי המנתח ובין רדגרייב) לין (השחקנית אנדרסון
רוג׳רס). ויין מיכאלס(השחקן

 ערוץ — 9.10(החברה עלילתית: סידרה •
 על דראמה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6

פעי רקע על הבריטיות, וחברות־הענק העסקים עולם
 חד־ ממישפחות לילדים המסייעת חברת־צדקה של לותה

הוריות.
17.6.83 ששי ם1י

12.15(הבלתי־אפשרית המטרה תעודה: •
אנגלית. מדבר ־ דקות 25 — הערוצים שני —

 המצאות־האגושות את לעומק בוחנת זו סידרה
שטחי־החיים. בכל והישגי״המדע

 50 ערוץ — 5.15(סווואט מתח: סידרת •
 את המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות

 מיוחדת, מישטרה יחידת של עבודתה ושיטות פעילות
 כלוחמים עצמם את שהוכיחו אמיצים מגברים המורכבת
וייטנאם. במילחמת מעולים-

ת יזם ב 18.6.83 ש
 ג׳ון של הרסתקותיו עלילתית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ 6.55(סילבר
 של והרפתקותיהס חייהם על סידרה אנגלית).

.17ה־ במאה ופורטוגליים בריטיים ומלחים שודדי־ים
9.30(מוצ״ש של תוכנית־הבידור בידור. •
 בשפות מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ —

של המרכזית תוכנית-הבידור שונות). אירופיות

 מן אחרים ואמנים רקדנים, זמרים, בירדן. הלועזי הערוץ
הראשונה. השורה

18.6.83 ראשון יום
 — 6.10(ייאומן: לא זה מרתקת: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 טלוויזיה באולפן המצולמת פופולרית, אמריקאית

 ועוצרי־ מדהימים מעשים של תופעות קהל. בנוכחות
 וכישרונות שונים בתחומים עולמיים שיאים נשימה,
נדירים.

 — 6 ערוץ ■ 9.10(נאני עלילתית: סידרה •
 המתרחשת עלילה אנגלית). מדבר * דקות 50

 אומנת של קורותיה את ומספרת המאה, בתחילת באנגליה
 את ומחנכת ואילי־הון, בני־אצולה של בבתיהם העובדת
 הגבוהה חיי־החברה את מתארים הסידרה פירקי ילדיהם.
שנים. באותן וסביבתה בלונדון

20.6.83 שני יום
 — 6.35(בערבה קטן בית לילדים: סידרה •

 פרקים אנגלית מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 במתכונתה הנקראת הפופולארית, בסידרה חדשים
 הבת אחרי במיוחד ועוקבת חדשה, התחלה החדשה

לורה.
 10.15(קלאסית מוסיקה של שעה מוסיקה: •
 יצירות של מיבחר דקות). 50 — 6 ערוץ —

 המוסיקאים מיטב של בביצועם קלאסיות, מוסיקליות
בעולם.

21.6.83 שלישי יום
 — 7.45( המחר עולם מדעית. סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — ערוץ
 בכל מדעיים וגילויים הרשות המצאות המציגה אנגלית

 בכל רפואה. בנושאי מיוחד דגש עם תחומי־החיים,
 וניתנים וגילויים, המצאות שתיים־שלוש מוצגות תוכנית

מקיפים. הסבר דברי
 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית: סידרה •

 כישלונה אחרי אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 לא מחליטה היא בעלה, צוואת את לבטל אלי מיס של

 דמות יואינג. חברת ניהול על בניה במאבק יותר להתערב
 ג׳י״אר, של מזימותיו את לסכל מנסה אחרת נשית

 אולם ג׳י־אר. של יריבו ברנס, קליף של אמו וונתוורת׳,
 לזיקוק-הנפט, המכונה קניית את ממנו למנוע בדרכה
 מותה את היא מוצאת מאוד, לו נחוצה שהיתה

בתאונת־מטוס.

ובניו ספרא עזרא מישל ואחרים: לניאדו חורי,
9.30 שעה שלישי, יום

 מדבר — 8.30( שרים
 משיב ריצ׳י הפרק אנגלית).

 בסיפור ממשיך מילחמה־שערה
 באר־ הנוער בני של הווי־החיים
 החמישים. שנות של צות־הברית

 ביריונים שני מאיימים זה בפרק
 מלמד פונזי וידידו ריצ׳י על

בהם. להילחם כיצד אותו
 את ללכד דראמה: •

מדבר —10.30(השורות
 ותיק קצין־מודיעין .אנגלית).

 מערבה, עורק ק־ג־ב בשירות
 מידע הבריטי לביוץ ומוסר
 בממשלת לאנדרלמוסיה המביא

 או זה, במידע אמת היש בריטניה.
 הטעייה בתכסיס מדובר שמא

 על מבוסס הסרט מודיעיני?
 והבימאי סמית, מארי של מחזהו

 בתפקיד פלמינג. גורדון הוא
 ג׳וס מופיע הסובייטי העריק
 את מגלם מילס וברנרד אקלנד,
כבוגד. החשוד הבריטי

ושום־ וייד קומדיה: •

 מדבר — 11.26( טר
 של א׳ חלק אנגלית). ומזמר

 שבמהלכו ,ושמאץ׳ סקארפי
לפ ושמאץ סקארפי מנסים

 בעיקבותיהם רצח, מעשה תור
 סטארסקי בלשי־הטלוויזיה של

_________________והאץ'.

ראשון יום
19.6

 8.03(פוס עד בידור: •
 בתוכנית אנגלית). מזמר—

 ארמיטריידג', ג׳ון על סירטונים
 ג׳ו של מזמרים ווסירטונים

 בקרוב להגיע העומד קוקר,
בישראל. לביקור

 9.30(דאלאס סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

אימוץ.
 רצח נסיון דראמה: •

אנג מדבר — 10.20(

 בנושא העוסקת דראמה לית).
 של .ביתו האהוב: הבריטי
 מייקל כתב מיבצרו.״ — האנגלי

הייסטינגס.

י1ש יום
20.6

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

 בסיפור ממשיך התחלות הפרק
 ניד בית״ספר כותלי בין החיים
לאמנויות. יורקי

 9.30( קאז מותחן: •
 פרק אנגלית). מדבר —

 אחת עוד מביא לטרף המשחר
 המישפטית הקריירה מעלילות

לפרקליט. שהפך עבריין של
 לוור־ מבעד דראמה: •
 מדבר — 10.55( דים

 מוסיקאלית דראמה אנגלית).
 בהשתתפות בשואה, העוסקת

נגנים. ותישעה אחד שחקן

שליש• יום
21.6

 ישראלית: סידרה •
 ובניו ספרא עזרא מישל

עברית). מדבר — 9.30(
 בינוני עיבוד המביא שגי, פרק

 ספרות יצירת של לטלוויזיה
המיזרח. עדות מהווי גרועה.

 כי יאמן לא מותחן:
 מדבר — 11.10( יסופר

 מי אצל הפרק אנגלית).
 גילגוליה את יביא הגברת

 שצוירה תמונה של המופלאים
לאנגליה. ונתגלגלה בצרפת


