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 מועדפות תוכניות
 הישראלית בטלוויזיה

רביע• ום1
3.8

נס
)5.30

 סרט •
 חלק — בעיירה

 חלקו עברית). מדבר —
 על המבוסס הסרט, של הראשון
 טופלה עליכם שלום של סיפורו

 גדי מככבים: בסרט טוטריטו.
אטאס, רחל בודו, יעקב יגיל,

שלושה בידור: •
 — 11.05( אחת בדירה
 סי־ הפרק אנגלית). מדבר

 חבר בהשפעת חובבים. רטי
 לעסוק קרייסי מתחילה חדש

כתחביב. סרטים בצילום

5.8
מארני קולנוע. סרט

מישרד פרשיות ובריקם: בירדן
10,30 שעה שבת, מוצאי

 רונאי אברהם בר־שביט, שלמה
ואחרים.

הקשר מה דת: •
עברית). מדבר — 8.03(

 במסווה דתי, מיסיונרי חידון
 הבדרנים מככבים שבו בידורי,

 מניקוי צפיר וטוביה גל דובי
ז״ל. ראש
 סאפא־ גיאוגרפיה: •

 — 8.30(בנהר־האדום רי
 תעודה סרט אנגלית). מדבר

 לאורכו טיול על בי־בי־סי, של
 קניה, את החוצה הנהר של

מדב ערבות יערות־עד, לאורר
 הטיול של תחילתו וביצות. ריות

 בשפך וסופו הר־קניה בראש
ההודי. באוקיאנוס הנהר
 לוחמי קולנוע: סרט •

 מדבר —10.05(הגיהנום
העו מנהל־חברה אנגלית).

 בשדות־ שריפות בכיבוי סקת
 — לעבודתו מאוד מסור נפט

 חיי- להרס המביאה מסירות
 מנהל־ בתפקיד שלו. המישפחה

 הנפגע ויין, ג׳ון משחק החברה
 ג׳ים הכיבוי. מפעולות באחת
 וקתרין סגנו, בתור מופיע האטון

.1969הופק־ הסרט כבתו. רוס
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4.8

נס
5.30(ב׳

 קו סרט •
 חלק — בעיירה

עברית). מדבר —
 עניין של גופו מדע: •

 אנגלית). מדבר — 9.30(
 המעולה בסידרה ואחרון 13 פרק
 בני בפרק האדם. וגוף רפואה על

 ניתוחים של חשיבותם על חלוף:
 זה שסרט בתיקווה לאחר־המוות.

קואליציוני. למשבר יגרום לא
 פרשת תעודרמה: •

 — 10.20( הופה ג׳ימי
 שלישי פרק אנגלית). מדבר

 מאבק־ את המתארת בסידרה,
 ראש הופה, ג׳ימי בין הענקים

האמרי התובלה פועלי איגוד
 המאורגן, בפשע הקשור קאים,

 הכללי התובע קנדי, בובי ובין
 השישים. בשנות האמריקאי

 תפקידו את מגלם בליק רוברט
קנדי. הוא סמיט וקוטר הופר. של

אנגלית). מדבר — 9.15(
 אלפרד הבימאי של קולנוע סרט

 שהיא צעירה, אשה היצ׳קוק.
 בשעת נתפסת כפיתית, גנבת

 סוחט והוא מיליונר, אצל מעשה
 אחרי לו. שתינשא הסכמה ממנה

 את לחקור מתחיל הוא שהתחתנו
 עת ובאותה לחולניותה, הסיבה

 מצד סחיטה לניסיון נקלע הוא
 המאיים בעבר, שלה מעסיק
 את ולהכפיש סיפורה את לפרסם

 בסרט עוסק אינו היצ׳קוק שמה.
פסיכולוגית, בתעלומה רק זה

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
3.8.83 רביעי יום
3 ערוץ — 6.40(הפנימי החלל טבע: סידרת •

 מרהיבה סידרת־טבע אנגלית). מדבר — דקות 20 —
 אחרי דקות 20 במשך עוקבת המצלמה ובצילומיה. ביופיה

 החיים את ומצלמים הימים, למעמקי- הצוללים אמוראים שני
 בסביבתם ימיים ובעלי־חיים שוניות — המים פגי תחת

צבעים. בשלל הטיבעית,
8(אימהות קומית: סידרה •  — 3 ערוץ — 30.
 קלילה קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 20

החמים. !לימי־ההיץ

4.8.83 חמישי חם
 — 3 ערוץ — 7.20(לאמנות אולפן בידור: •
 תוכנית-בידור ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40

 בתחילת אמנים הטלוויזיה לאולפן המביאה עצמית, בהפקה
 מישחק, וריקודים, שירה של מרשים מיבחר המציגים דרכם,

וחיקויים. פרודיות
8(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה • .30 — 

 הסידרה אנגלית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 הגרים והגבר הנערות שתי על המוצלחת הקומית

 בישראל אחת ובעונה בעת מוקרנת בדירת-סטודגטים.
ובירדן.

5.8.83 ששי יום
1( לאסי לילדים: סידרה •  בשני — 25.

 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
 לאסי, הכלבה על ביותר המפורסמת הילדים בסידרת חדשים

שעשע הממשיכה  העולם בכל הטלוויזיה צופי את ולהקסים ל
החדשות. בהרפתקותיה

3 ערוץ —10.10(הטלוויזיה שבועון בידור: •
 ישיר, בשידור מגזין ערבית). מדבר — דקות 50 —

 וקולנוע, תיאטרון טלוויזיה, אנשי בימאים, מפיקים, המארח
 התוכניות מתוך קטעים מציגים ואף עבודתם על המספרים

קרש׳״הבימה. ועל באולפנים המתבשלות
 — 8.30( יאומן לא הומוריסטית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 סיפורים בסידרה פרק. בכל המתחלפים שחקנים עם קלילה

מפתיע. סוף בעלי סאטיריים־הומוריסטיים

6.8.83 שבת יום
 — 9.30(מוצ״ש של תוכנית־הבידור בידור: •

זמרים אנגלית). מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ

 הטלוויזיה של השבועית הבידור בתוכנית מפורסמות ולהקות
 מתעניינים שאינם לאותם מומלצת הירדנית.

 בטלוויזיה השעה באותה המוקרנת בתוכגית-הספורט,
הישראלית.

 — 3 ערוץ — 10.00(ערבי קולנוע סרט •
 הערביים הקולנוע סירטי לאוהבי ערבית). ומזמר מדבר
 חדש קולנוע סרט הראשי בערוץ הירדנית הטלוויזיה מגישה
מצריים. בירת של הקולנוע מאולפני יחסית

7.8.83 ראשו! יום
5( החיות עולם דוקומנטרי: משדר • .50 — 

 סידרה ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 חיה של סיפורה פרק בכל בטבע. חיות על דוקומנטרית

אמריקה. או אסיה אפריקה• מיערות
 — 6 עתץ — 8.30(הנוודת קומית: סידרה •
 המביאה בריטית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25
 למקום, ממקום הנודדים קבצנים חבורת של סיפורם את

 פאט הייז, פטרישיה של בכיכובם בחברה. להשתלב ומנסים
שארפ. ואנטוני סיים ג׳רלד קומבם,

8.8.83 שני יום
 15 — 6 ערוץ — 7.15(ססורט־היום ספורט: •

 לצופה המגישה תוכנית צרפתית). מדבר — דקות
ובעולם. בצרפת החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט
6 ערוץ — 8.30(מילר ברני בלשית: קומדיה •

 של חדשים פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 של תפקידו את המגלם לינדון, האל של בכיכובו הסידרה,

 במיסגרת הנתקל ניו־יורק, ממישטרת בלש מילר, ברני
ומוזרים. שונים בטיפוסים עבודתו

9.8.83 שלישי יזם
6(קטן עולם לילדים: •  25 — 3 ערוץ — 35.

 מקומית, בהפקה חדשה סידרה ערבית). מדבר — דקות
 סיפוריה, משיריה, ומציגה כלשהי בארץ פעם בכל ״המבקרת'

ואגדותיה. ריקודיה
6 ערוץ — 9.10(הסודי הצבא וריגול: מתח •

 בהפקת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 מילחמת בימי שהתרחשו מיקרים על המבוססת בי־בי־סי,

 פירקי מביאה הסידרה הנאצי. הכיבוש בזמן השנייה, העולם
 והסיוע והעזרה והבלגית, הצרפתית המחתרת אנשי של גבורה

 הופלו. שמטוסיהם בעלות־הברית של ולחיילים לקצינים
 פרנסים ז׳אן מופיעים ולצידו הפטון, ברנרד הוא הסידרה כוכב

יארדלי. וסטפן

 בנסון קלילה: סידרה •
אנגלית). מדבר — 8.30(

 מוות בתת־הסידרה שני פרק
 של חופשת־מנוחה על ים. בלב

 ביאכטה, וציוותו גטלינג המושל
 של בפיענוח בנסון מסתבך שבה

רצח. פרשיית
חד קומית סידרה •
 11.20(השר אדוני כן, שה:
 סידרה אנגלית). מדבר —

 על פרקים 14 בת קומית
 הקבועה הממשלתית הפקידות

 זה שעתה חדש, שר בבריטניה.
 למישרדו, מגיע לתפקידו, נבחר
רעיונות לבצע רצון כולו

בונד לג׳יימס שנה 25 מור:
8.30 שעה ראשון, יום

 השר מגלה מהרה עד חדשים.
 עם עימות מעדיף פקידיו שצוות
 מימשל הראשון, בפרק השר.
 ג׳ים חבר־הפרלמנט מקבל גלוי,

 למישרת מינויו על הודעה האקר
 מגלם אדינגטון פול השחקן שר.
החדש. השר את

ראשון יום
7.8

 שנה 25 שיחזור: •
 — 8.03( בונד לג׳יימם

 הסוקר סרט אנגלית). מדבר
 הראשונות השנים 25 את

 שאותו בונר, ג׳יימס של לדמותו
 קונרי שון השחקנים מגלמים

מור. ורוג׳ר
דאלאס סידרה: •

אנגלית). מדבר — 9.30(
 בארנס קליף שלום היה הפרק

 של זו בעונה האחרון הפרק הוא
 הנודעת, האמריקאית הסידרה

 מציגה הישראלית שהטלוויזיה
 משנה, יותר של באיחור אותה

 אחרות טלוויזיה תחנות לעומת
 הטלוויזיה (כולל העולם ברחבי

 תחליף דאלאס את הירדנית).
 שלושה בת בריטית סידרה
 על סיררה עקרב, בשם פרקים

 חברה של במסווה טירוריסטית
 ־ לפליטים, צדקה באירגוני

 מפעילותה לפרוש המחליטה
החבלנית.

פילבי, דראמה: •
 — 20.20(ומקליין בורג׳ם
 דראמה אנגלית). מדבר
 בפרשיות־ הגדולה על בריטית
 החוץ שירות בתוככי הריגול

הא בשנות הבריטי, והביטחון
לט שהפכו והחמישים, רבעים
 הגירסה — לאומית ראומה

בתפקי ״המחדל״. של הבריטית
בייט(האנ אנטוני ראשיים דים

 יעקובי דרק סמיילי) של שים
קלאב. ומייקל קלאודיוס) (אני

שני יום
8.8

תהילה בידור: •
אנגלית). מדבר — 8.03(

 בסיפור ממשיך רגשות הפרק
 ניו־יורקי בבית־ספר המתרחש

לאמנויות.
איישייד מותחן: •

אנגלית). מדבר — 9.30(
 עוד מביא האו״ם קשר הפרק
 קשור שבהן מהעלילות אחת

 מישטרת ממפקדי אחד איישייד,
ניו־יורק.

 שני קצר: סרט •
 מדבר — 11.05( סרטים

יש סרטים שני עברית).
 עדין חיזור — קצרים ראליים

 ובריחה גינאי רפי סירטי של
קליינברוט. מורי של ראשונה

1<1|1ן |י|1 |0 1 1

9.8
 חדשה: סידרה •

 8.03( בך? מטפל מישהו
 סידרה אנגלית). מדבר —

בקו המתרחשת בריטית קומית
 גברים. וביגדי ביגדי־נשים מת

 בין ביחסים עוסקת הסידרה
המוכ בין והמוכרים, הלקוחות

עצמם. ובין רים
 רום דיאנה בידור: •

 ומזמר מדבר — 9.30(
 של חיה הופעה אנגלית).

 בלאס־ שנערכה הנודעת הזמרת
.1979ב־ וגס

 כי יאומן לא מותחן: •
 מדבר — 11.00( יסופר

 ההתייפות הפרק אנגלית).
 עלילות מאותן אחת עוד מביא

 יוצא־ סיום בעלות מופלאות,
רופן.
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