
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביעי יום
6.7

 8.30( תצפית מדע: •
 מגזין עברית). מדבר —

 טבע מרע, לענייני דו־שבועי
 השלישי הפרק הפעם ורפואה.

הסרטן, עם לחיות בתת־סידרה

המישפט פרקינס:
10.15 שעה רביעי, יום

 מסרטנים בחומרים העוסק
למיניהם.

 המי- קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.05( שפט

 של קולנועית גירסה אנגלית).
 \לס, אורסון והשחקן הכימאי

 פרנץ של סיפרו על המבוססת
 לציון משודר הסרט קפקא.
 של להולדתו שנה 100 מלאות
 סיפורו זה יהודי. הצ׳כי הסופר

 יום עצמו המוצא ק׳, יוזף של
 שידע מבלי לדין, עומד בהיר
 משנה סביבו החברה ומדוע. למה
 הופק הסרט אליו. יחסה את
 בפאריס נערכו צילומיו ,1963ב־

 מגלם ק׳ יוזף את וביוגוסלביה.
 פר־ אנתוני האמריקאי השחקן

 ז׳אן נוספים: שחקנים קינס.
 אקים שניידר, רומי מורו,

עצמו. ולס ואורסון טמירוף

וו<נוווו!1ו*0
7 . 7

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

 13 בת בסידרה תשיעי פרק
 רפואה וכותרתו פרקים,

 ברפואה עוסק הפרק עממית.
 מודרנית. רפואה מול כישופית

 ג׳ונתן התוכנית, ועורר מנחה
 פרי־ שבטים מבקר מילר,

 ומראה באפריקה, מיטיבים
 ומכשפים רופאי־אליל בסירטו

בפעולה.
 של האנשים מותחן: •

 מדבר — 10.20(סמיילי
 בסידרה חמישי פרק אנגלית).

 ג׳ון של סיפרו על המבוססת
 סמיילי מביא זה בפרק לה־קארה.

 אל לייפציג שמצא החומר את
 שיפענחו כדי בלונדון, המרכז
 לאסטרהאזי פונה סמיילי אותו.

 שתפעל קבוצה שיארגן כדי
 הנערה את לאתר בשוויץ,

 מברית־ להעביר ניסה שקארלה
לצרפת. המועצות

זס.ווזזזו1]1
8.7

 טובה שעה בידור: •
עברית). מדבר — 9.15(

1.0 ג.־ז ־' .־* ?■'

 לשנה בסידרה אחרונה תוכנית
 האחרונה התוכנית גם שהיא זו,

 אבי גי רשת איש מגהה שאותה
הבאה. בעונה שיוחלף אתגר,

 10.15(הבלש מותחן: •
 סרט אנגלית). מדבר —

 של רב״מכר על המבוסס קולנוע
 לתאר מנסה הסרט טורפ. רודריק

 המישטרה קצין של שיגרת־חיים
 חייו כאשר הפשע, עם המתמודד

הסי מתערערים. המישפחתיים
 של רצח חקירת על נסב פור

 את שהביאה הומוסכסואל,
 את החשמלי. הכיסא אל הרוצח

 מגלם בלש הקצין תפקיד
 לצידו סינאטרה. פרנק השחקן

 ביסט. וז׳קלין רמיק לי מופיעות
 דאגלס. גורחץ הסרט: בימאי
.1968ב־ הופק הסרט

ת שב
9.7

ימ נוסטלגית: סידרה •
 — 8.30( מאושרים ים

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 הנוער בהווי העוסקת בסידרה
 בארצות־ החמישים בשנות
 הכותרת: תחת הפעם הברית.

 גיבור ספרים. מוכר פונזי
 עבודתו את נוטש הסידרה
 לסוכן הסבה עובר במוסר,

 מבית העובר ספרים למכירת
לבית.

הארבעה דראמה: •
ואסו מכולם, הגדול ביולי

 — 10.30( נוססים נות
 דראמה אנגלית). מדבר

 ההומוריסט מאת משעשעת
 במבט שאפרד, ג׳ין האמריקאי
 הסיפור ילדותו. אל נוסטאלגי

 האמריקאי ביום־העצמאות עוסק
 אר־ במרכז שכוחת־אל, בעיירה

 החגים חוויית על צות־הברית,
נער. של בזיכרונו שנחרטה כפי

ראשון יום
10.7

 ארץ ארץ מולדת: •
ומזמר מדבר — 8.03(

מיבחרדיו
100

דקאפקא
הישר לטלוויזיה בניגוד

 בהקרנת המסתפקת אלית,
 קאפקא, פראנץ על־פי המישפט

 להולדתו, שגה 100 מלאת לרגל
 לערוך ישראל קול החליט
 הוא שנושאן הפקות סידרת

 בתוכניות: הבולטות קאפקא.
 א׳> דשת ,9.7(לקפקא״ ״הומאז׳

 רשת ,9.7(רדיו תסכית המשפט,
 קול ,16.7( ק׳ פתץ ),6.05 א׳

 התענית אמן )12.00 המוסיקה,
).9.30 א', (רשת

 הוא כי הרדיו הוכיח שוב
 רגישויות בעל כלי־תיקשורת

ואי שכמעט הטלוויזיה, לעומת
תר נושאים עם מתמודדת נה

 כל ופותרת כלשהם, בותיים
קולנוע. סרט באמצעות בעייה

 המוקדשת תוכנית עברית).
 מבית־ משודרת לשומרונים,

 מנחה: בחולון. השומרוני הכנסת
אלוני. יאיר
 9.30( דאלאס סידרה: •
הפרק אנגלית). מדבר —

 לצופי ומספר ממשיך נקמה
 על למפגרים דאלאס

 יואינג בובי שבין המאבקים
 נשותיהם בין ג׳יי־אר, ואחיו
 דאלאס קרוביהם. ושאר

 בטלוויזיה מוקרנת למתקדמים
 מיסגרת) הירדנית(ראה:

 נסיון תקופת דראמה: •
אנג מדבר — 10.20(

 על־פי סי, בי: בי: דראמת לית).
 פרדריק של משעשע מחזה

לונסדייל,

1ש ום
11.7

8.03( תהילה בידור: •

אנגלית). ומזמר מדבר —
 הביתה שיבה הכותרת תחת
 בית־ מסיפורי אחד עוד מובא
 בנידיורק. לאמנויות ספר

 איישייד חדשה: סידרה
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 מתות, היפות רק הכותרת תחת
 בסידרת הראשון . מובא

 (סוג האמריקאית המותחנים
 צופי את שתלווה גימל),

 הקרוב. הקיץ במהלך הטלוויזיה
 פרלמן יצחק מוסיקה: •

 — 11.05( בבית-הלבז
 מוסיקה). + אנגלית מדבר

 של האירוח מסידרות אחת עוד
 פרלמן יצחק הישראלי הפסנתרן

 הפעם וושינגטון. בבית״הלבן,
נודה. קן הפסנתרן את מארח הוא

12.7
 - 8.03( רודה סידרה •

 מר־ הפרק אנגלית). מדבר
ממשיך הלב את אוכל טין

מכולם הגדול ביולי הרביעי
10.30 שעה מוצאי־שבת,

 גרושה של מסיפוריה ומביא
ניו־יורקית.

ש חיים נוסטאלגיה: •
 9.30(חזן יעקב עם כאלה

 חלק עברית). מדבר —
 עם שנערך התוכנית, של ראשון

 מפ׳׳ם ומנהיג לשעבר ח״כ
חזן. יעקב הקשיש

 בי יאמן לא מותחן: •
 מדבר — 11.00( יסופר

 עשית מה הפרק אנגלית).
 ומביא ממשיך לאחרונה אתה
 של הפרקים מאחרוני אחד

זו. מעולה בריטית סידרה

- 41 ■—ו!!!

הבלש וסינטרה: ביסט
10.15 שעה שישי, יום

6.7.83 רביעי יזם
 ערוץ — 7.20(ולילה לילה אלף פולקלור: •

 פארודיה ערבית). מדבר — דקות 30 — 3
 בהשתתפות המפורסמים, המיזרח סיפורי על משעשעת

מרהיבות. ותפאורות תילבושות עם ידועי־שם, שחקנים
6 ערוץ — 8.30(אמי זאת קומית: סידרה •

 רבו לאחרונה אנגלית) מדבר — דקות 25 —
 שחורים. שחקניהן שכל האמריקאיות הקומיות הסדרות
 שכונתית במספרה מתרחשת שלפנינו הסידרה עלילת

 הדמויות שתי אליה. הצמודה ובדירה וושינגטון, בעיר
 הדעות ובעלת השמגה־מאד האם הן בסידרה הדומיננטיות

מבוקש. רווק גם שהוא הספר, קליפטון, ובנה השמרניות,
7.7.83 חמישי יזם
6.00( צרפתיים זמרים עם שעה בידור: •
צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ערוץ —

 צרפתיים זמרים בתוכנית הצרפתי. השנסון לאוהבי חגיגה
ואהבה. פולקלור מפורסמים,בשירי ופחות מפורסמים

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

 המנוהלת ובחברת־ענק, משתקף שהוא כפי הבריטי,
 ילדים, לשני אם וצעירה, יפה אשה על-ידי בהצלחה
 הידר. של ואשתו עקרת־בית להתאלמנותה עד שהיתר,

 מחליטה מהתקף־לב, בעלה של הפיתאומי מותו עם
 דרכה. על־פי החברה את ולנהל מקומו את לתפוס

דייוויס. לינט השחקנית הראשי: בתפקיד
8.7.83 שישי יום
 החלל גיבורי הגדול: בחופש לילדים •

 דקות 25 — הערוצים שני — בבוקר 10.25(
 הרפתקאות של אנימציה סידרת אנגלית). מדבר

אקשן. והרבה דיבור מעט החיצון. בחלל
 — 9.10(מספיק זה שמונה קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 אב ,50 כבן עתונאי של בביתו המתרחשת משעשעת

 בהרבה, ממנו צעירה אשה עם שהתחתן ילדים, לשמונה
הראשונה. מאשתו שהתאלמן אחרי
9.7.83 שבת יזם
הערוצים .שני — 4.30(היה היה לילדים: •

 שירים סיפורים, ערבית). מדבר — דקות 25 —
מוקדמת בשעה מוקרנת התוכנית הרר. לגיל וריקודים

 יום מדי השידור מתחיל שבו הרמדאן, חודש בגלל יחסית,
.3.30ב־

 9.30(מוצ׳׳ש של הבידור תוכנית בידור: •
 אנגלית). מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 של השבועית הבידור בתוכנית מפורסמות ולהקות זמרים
 מתעניינים שאינם לאותם מומלצת הירדנית. הטלוויזיה
 בטלוויזיה שעה באותה המוקרנת הספורט, בתוכנית

הישראלית.
10.7.83 ראשו? יום
 — 6 ערוץ—8.30(בראם קומית: סידרה •
 עם בריטית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 שני הסידרה* במרכז ועניים. עשירים על מושחז, הומור
 שאפתן, — הרדקייר בשם נוברריש מישפחות: ראשי

 מוצאו את לו שמזכיר דבר כל השונא ורודף־בצע תאוותן
 פייר ג׳ורג׳ בשם עני ראש־מישפחה מנגד הנמוך. החברתי
 רצונו, את ועושה העשיר של במפעליו העובד צ׳יילד,
זה. רקע על בביתו קשה בביקורת הנתקל

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

 הסידרה עלילת הישראלית. בטלוויזיה גם בקרוב שתוקרן
 בטיפוסים המאויישת בניריורק, מוניות בתחנת מתרחשת

 בתפקידים עצמם. את להגשים המנסים יוצאי־דופן,
קונווי. וג׳ף הנר מרילו הירש, ג׳וד הראשיים:

 ערוץ —10.15(קלאסיות יצירות •מוסיקה:
 מספקת הקלאסית המוסיקה לאוהבי דקות). 50 — 6

 מיטב את המגישה שבועית, פינה הירדנית הטלוויזיה
היצירות.

12.7.83 שלישי יו□
 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית סידרה •
 ביז המאבק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6

 נמשך יואינג הנפט בחברת השליטה על ובובי, ג׳יי־אר
 את מוכר אלי, מים של המבוגר ידידה קלייטון, עוזו. בכל

 הולכים השניים בץ והקשרים בדאלאס, לגור ועובר חוותו
 באורח לקובה נפט למכור ממשיך ג׳יי-אר ומתהדקים.
 את בכך החבית,ומסכן דולר 40 של במחיר בלתי-חוקי,

 עם מתיידדת מבעלה, בנפרד שחיה פאם, הציבורי. עתידו
 להפיל מנסה אליזבת החורגת אחותה ואילו זר, גבר

את..גובי. ברישתה

שי יום שלי


