
 מועדפות תנבניזת
הישראלית בטלוויזיה

מומלצות תוכניות
22.6.83 רביעי ם1י

רביעי יום
22.6

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

 הסרטן, עם לחיות בסידרה
בלוק־ הלוקים בילדים העוסק

^ןוו![ע ן1ן
24.6

 אל קולנוע: סרט •
 10.15( פרחים לי תשלח

 סאטירה אנגלית). מדבר —
היפוכונדר על קולנועית

9(האנושי המוח מדעית: סידרה • .10 — 
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 אחרי ועוקבת האנושי במוח הדנה בי־בי־סי, בהפקת

 וחושינו מערכת־העצבים על ותיפקודיו, פעולותיו
 שונים אנשים של סיפוריהם מובאים בסיררה השונים.
 בהם הטיפול דרך משיתוק, סבלו או ניתוח־מוח שעברו
במעגל־הודים. בחזרה ולהשתלב לתפקד הצלחתם ומידת
 — 10.10( הטלוויזיה שבועון בידוד: •
 מגזיו ערבית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 אנשי־טלוויזיה. בימאים. מפיקים. המארח ישיר, בשידוד

 קטעים מציגים ואף עבודתם על המספרים וקולנוע, תיאטרון
קרשי־הבימד- ועל באולפנים המתבשלות התוכניות מתוך

23.6.83 חמישי מם
 6.00( וריקודים שירים צרפתי: בידור •

צרפתית). מזמר — דקות 55 — 6 ערוץ —
 זמרים המציגה בצרפתית, המישדרים של תוכנית־הבידור

׳י מרהיבות. תפאורות רקע על צרפתיים ורקדנים
 — 8.30( בית ביקורי קומית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 היחסים ובמרכזה בבית-חולים, המתרחשת קומית

 (השחקן מיכאלס צ׳רלי המנתח בין הנרקמים המיוחדים
 אנדרסון אן האדמיניסטרטיבית המנהלת ובץ רוג׳רס) ויץ

רדגרייב). לץ (השחקנית

24.6.83 ששי יום
 — 5.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •
 בשעה ששי יום מדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ

 מלא. באורך צרפתי סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו
ובירדן. בישראל צרפתית יודעי של להנאתם
 מספיק זה שמונה מישפחתית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 9.10(
 לשנתו המתקרב גבר כאשר קורה מה אנגלית).

 חורגת אם ההופכת צעירה, אשה עם מתחתן החמישים
 של כשגילן ביחוד הראשונים, מנישואיו ילדיו לשמונת

מגילה? בהרבה נמוך אמו הבוגרות בנותיו שת•

25.6.83 שבת יש

הירדנית בטלוויזיה
26.6.83 ראשון מם

— 3 ערוץ — 9.40( 83 סינמה קולנוע: •
 תוכניות סידרת ערבית). מדבר — דקות —40

 ובמיזרח, במערב חדשים סרטים הסוקרת עצמית. בהפקה
רו סיגנונם אחרי ועוקבת ד שוגים. בימאים של עבודתם ו
6 ערוץ — 8.30(בראס קומית: סידרה •

.אנגלית מדבר — דקות 25 —  בריטית סידרה )
 ראשי שני עומדים הסידרה במרכז ועניים. עשירים על

 תאוותן, שאפתן, אדם — הרדקייר בראדלי מישפחד״
 החברתי מוצאו את לו שמזכיר דבר כל השונא בצע. ורודף
 פיירצ׳יילד, וג׳ורג' ווסט): טימותי (השחקן הנמוך

 הרדקייד למען בשמחה העובד עני, ראש־מישפחה
הינסליף). ג׳פרי (השחקן

27.6.83 שגי יום
3 ערוץ — 9.40(ארוכים לחיים חברה: •

 הירדנית הגירסה ערבית). מדבר — דקות 60 —
 בישראל: גם שהועתק הוותיק, האמריקאי המישדר של

 אישים של ומעשיהם חייהם על סקירה חייך. הם אלה
ירדן. של בפיתוחה חלק להם שהיה ידועים,
 קלאסית מוסיקה של שעה מוסיקה: •

 שבוע בכל דקות). 50 — 6 ערוץ — 10.15(
 של בביצועם קלאסית, מוסיקה קיטעי מוגשים זו בשעה
בעולם. המוסיקאים מיטב

28.6.83 שלישי תם
-------1.15(דאלאס עלילתית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 למתקדמים', ב״דאלאס מסעירות דרמטיות התפתחויות
 וונטוורת, ריבקה הוד־רוממותו. של בטלווידה המוקרנת

 מוצאת עצמה, בזכות גדולה חברה ומנהלת קליף של אמו
ע מטוסים שני בין בהתנגשות הטראגי מותה את  קלי

 אחת את לשבש כדי ליוסטון בדרכה שהיתה שעה
 נתקף קליף ג׳יי״אר. של הגדולות הנפט מעיסקות

 בץ התחרות רקע על עמוק. בדיכאון ושוקע רגש־אשם
 ואיומים, בסחיטה לראשונה בובי משתמש האחים, שני

 הצבעתו, את לשנות זכיונות־הנפט ועדת של חבר ומאלץ
לג׳יי־אר. שניתן הרשיון את ולבטל

פרחים לי תשלח אל דיי:
10.15 שעה שישי, יום

מיקרוס צילומים במישדר מיה.
 תאים לראות ניתן בהם קופיים,

 החולה, בגוף הנעים סרטניים
 נאבקים הלבנים תאי־הדם בעוד
בהם.
 קאפ־ קולנוע: סרט •

 מדבר —10.05( 1 ריקודן
 טייסי־חלל שלושה אנגלית).

 כדי החלל אל לצאת שאמורים
 נדרשים המאדים, על לנחות

 בסוכנות־החלל האחראים בשם
 פעולה לשתף האמריקאית

 עיני את לאחז שנועדה בתרמית,
המימשל. ואנשי כלי־התיקשורת

חמיש □1
23.5

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

 מתאר העתיד פני עיצוב הפרק
 מילר ג׳ונתן של האישי בסיגנונו

ההת ברגע לאשה קורה מה
 הביצית הופכת ואיך עברות,

 הפרק בוגר. לאדם המופרית
ומס נקסוס היווני באי מתחיל

סקוטלנד. באיי תיים
 של האנשים מותחן: •

 מדבר — 10.20(סמיילי
 בסיד- שלישי פרק אנגלית).

 של נבכיו את המתארת רה,
הב והמודיעין הריגול שירות
ריטי.

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

 לג׳ק כאשר נפתח גיק של דודו
 שכר־הדירה, לתשלום כסף אין
 הוא לביקור. דודו מגיע ואז

 ג׳אנט, ואת טרייסי את מקסים
 מינהג שלדור מזהירן ג׳ק בעוד

 בהמחאות מתנות לרכוש מגונה
 רופר מגיע כאשר כיסוי. ללא

 שולף שכר־הדירה, את לגבות
ומשלם. פינקס־הצ׳קים את הדוד

70........................

 כי המשוכנע מצוי, אמריקאי
מיו  לעתיד דואג הוא ספורים. י

 לעזרתו ומגייס האהובה רעייתו
 השניים המסור. שכנו את

 מתאים בן־זוג יחדיו מחפשים
 לו להינשא שתוכל כדי לאשה,

 מבוסס הסרט הבעל. מות אחרי
 נורמן שחיברו קופתי מחזה על

 רוק השחקן מור. וקרול ברש
 תפקיד את מגלם האדסון

 רעייתו בתפקיד ההיפוכונדר,
 שכנו־ידידו דיי, דוריס משחקת

 ראנדל. טוני הקומיקאי הוא
 להיות המועמד הגבר בתפקיד

 משחק האשך של הבא בעלה
 ביים הסרט את ווקר. קלינט
 הופק הסרט ג׳ואיסון. נורמן

.1964ב־

שבת
25.6

 נוסטלגית: סידרה •
 — 8.30( מאושרים ימים

 הפרק אנגלית). מדבר
 כיצד מספר פונזי של החבר

 לחבורה חדש חבר מכניס פונזי
 נתקל אך השכונה, של

החברים. הורי בהתנגדות
הנגלה דראמה: •

 מדבר —10.30(והנסתר
מסקוט מצליח סופר אנגלית).

 עשרים זה החי גולה־מס לנד,
 לבוא מחליט בשווייץ, שנה

 סיפרו פירסום לקראת לאנגליה
 כי מגלה הוא החדש.

 ילדותו במחוז ועדת־הספריות
יצי את החרימה שבסקוטלנד

 לסקוטלנד, יוצא הוא רוגז רתו.
 הוועדה יו״ר את לאתר כדי

 לו. שגרמה העוול על לה ולגמול
 מתפתחת היו״ר עם .הפגישה
 שסיומה משעשעת, לעלילה
 רוברט הסופר: בתפקיד מפתיע.
הראדי.
ושום■ ויין קומדיה: •

 6 ערוץ —8.30(מ־א״ט קומית: סידרה •
 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 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). הנוהלים(לורטה על המקפידה

ם1צ תוספת
 3כ״ הירדנית הטלוויזיה הוסיפה הרמדאן חודש לרגל

 יום מדי שידוריה את פותחת היא ליש. שידור שעות
 השידור לילדים. ובתוכניות דת בתוכניות ,3.30ב־

 ובתוכניות־בידור, בסרטש חצות, אחרי רק מסתיש
בערבית. בעיקר

ובניו ספרא עזרא מישל נגר: + חורי + מנדלסון
9.30 שעה שלישי, יום

 מדבר — 11.20( טר
 שני חלק אנגלית). ומזמר

 ושמאץ, סקארפי הפרק של
 סידרת של פארודיה שהוא

אץ. סטארסקי המותחנים ה  ו
 מנסים הקנדים הקומיקאים שני

מעשה־רצח. לפענח

ראשון יום
26.6

 ארץ ארץ, מולדת: •
 ומזמר מדבר — 8.03(

 יאיר של תוכניתו עברית).
בשידור־חי המעלה אלוני,

 מרתקים אך נשכחים פרקים
הארץ. מתולדות

דאלאס סידרה: •
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 בסיפור ממשיד מערבולת הפרק
 באחיו, ומאבקיו ג׳יי-אר עלילות

 של המסורת כמינהג יואינג, בובי
 לאותם מיועד זה סרט דאלאס.

למת ב״דאלאס צופים שאינם
 שם הירדנית, בטלוויזיה קדמים״
 ומעודכנת משוכללת העלילה

מיסגרת). יותר(ראה:
תפקידים דראמה: •

 מדבר — 10.20( קטנים
 שלמוד ,דראמה סרט אנגלית).

 אין הטלוויזיה של ההגשה לקת
היא איז ולכן מידע, כל עליו

 העיתונות את לעדכן יכולה
ומש הסרט של עלילתו בדבר

תתפיו.

שני יום
״ 27.6

8.03(תהילה סידור: •
באנ ומזמר מדבר —

 הכותרת תחת נוסף פרק גלית).
 מהווי המספר יחיד, שירת

בניו־יורק. לאמנויות בית־ספר
9.30( קאז מותחן: •

 תחת אנגלית). מדבר —
ת, הכותרת  נוכלים! זהירו
 הרפת־ מפירקי אחר עוד יישודר

שה לשעבר העבריין של קותיו
לפרקליט. פך

קיבו מקהלות זמר: •
 מדבר — 11 .05( צים

 על תוכנית עברית). ומזמר
 התנועה של המקהלות הווי

המאוחדת. הקיבוצית

שליש• יום
28.6

 8.30( רודה סידרה: •
 תחת אנגלית). מדבר —

 רודה של הבחור הכותרת
 פרק עוד מובא הברזל ומסיכת

 הניו־יורקית הגרושה של מחייה
ומישפחתה.

 מקורית: סידרה •
 ובניו ספרא עזרא מישל

 עברית). מדבר — 9.30(
 המקורית, בסידרה רביעי פרק
 הטלוויזיה של הפקתם פרי

היחי ומישרד־החינוך־והתרבות,
המיזרח. למורשת דה


