
 מועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביעי ום
17.8

 אי־ קולנוע: סרט •
 מדבר — 5.30(ההרפתקות

 בסרט א׳ חלק אנגלית).
 אניד של סיפרה על המבוסס
 ארבעה יוצאים בסרט בלייטון.

 בקורנוול, לחופשה ילדים
 להרפתקות ונקלעים אנגליה,
 הסרט של השני חלקו שונות.

השעה. באותה חמישי, ביום

 שהוקרנה קריסטי,
הירדנית. בטלוויזיה

באחרונה

19.8
 הפראית ערבי: סרט •

ערבית). מדבר — 5.32(
 ענייה, למישפחה בת בהיית,
 בה המתאהב אשרף, את מכירה
 העשיר אשרף ראשון. ממבט
 לה ומבטיח מקולה מוקסם

השניים מכובדת. לזמרת להופכה

ודיל: קראופורד
רביעי, יום

 רומא יהודי תעודה: •
 עברית). מדבר — 8.031

 רומא יהודי על סרט־תעודה
 ועל הגיטו על ובהווה, בעבר

 גד של סירטו החדשים. המהגרים
קסטל.
 קוף — זן תעודה: •

 מדבר — 8.30(זנב־החזיר
 דיוויד בהגשת סרט אנגלית).

 המקק, קוף את המתאר אטנבורו,
 לחקות כישרון בעל שהוא

בני־אדם.
 שלום קולנוע: סרט •

 מדבר—10.05(ולהתראות
 הבימאי של סירטו אנגלית).

 סיפור המביא נגולאסקו, ז׳אן
 המעביר בריטי צעיר על אהבה

לאנג היבשת מן מכוניות־פאר
 בצעירה ומתאהב ובחזרה, ליה

 פגש שאותה ומיסתורית, יפהפיה
 בתפקיד הצרפתית. בריוויירה

 ז׳יל. ז׳נבייב הדוגמנית הראשי:
 מייקל הבריטי השחקן לצידה:

 השחקן גם משתתף קראופורד.
 הסרט יורגנס. קורט הגרמני

.1970ב־ הופק

ולהתראות שלום
10.05 שעה

 שבני־ למרות מתארסים, !
 של הוריה מתנגדים. מישפחתו

 ממנו לסחוט מנסים בהיית
 מצרית מלודראמה כספים.

טיפוסית.
 ציפור קולנוע: סרט •

 — 9.15(המתוקה הנעורים
 עיבוד אנגלית). מדבר

 טנסי של ממחזה קולנועי
מתרחשת, העלילה ויליאמס.

 ויליאמס, של במחזותיו כרגיל
בארצות״הברית. דרומית בעיירה

1חמיע יום
18.8

 תיעודית: סידרה •
 הקרה המילחמה מישחק

 עברית: קריינות — 9.30
 השני בפרק אלוני). יאיר

 את לנסח דימבלבי מנסה בסידרה
 נוהגות שלפיהן הכללים

 הכפופות והמדינות המעצמות
 הקרה. המילחמה במישחק להן
 הכנסיה, האיכרים, את סוקר הוא

 המהפיכה והקיסרים, הצארים
 ודוקטרינת הקומוניסטית

 התעשייתית המהפיכה טרומן,
 שאירופה העולם מילחמות ושתי
 מתמקד זה בפרק זירתן. היתה

 המישחק״ ב״כללי העיסוק
 במילחמה הכללים״ וב״הפרת

הקרה.
טלוויזיה: דרמת •

 — 10.251 הנעלם היריב
 בשני דראמה אנגלית). מדבר
 ;זיפורים על המבוססת חלקים,

 12 אלה קריסטי. אגאתה מאת
 בשנות המתרחשים סיפורים

 שתוקרן זו, דראמה ׳.30וה־ ׳20ה־
 הדראמה עם יחד מהווה הערב,

 באותו הבא, בשבוע שתוקרן
 המותחנים לסידרת מבוא הזמן,

של סיפוריה על המבוססים
4■ 124——■

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
17.8.83 רביעי יום
3 ערוץ — 7.30(מארח מאזן האג׳ פולקלור: •

 מחיי סיפורים ערבית). מדבר — דקות 30 —
 דרך על בדורות. ומעשיות באגדות משובצים בירדן, היום־יום

השעה. בעיות את לפתור מנסים והסיפור המשל
 מהאמהות לחלק קורה זה קומית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 8.30(
 בסידרה בי״בי״סי. בהפקת ומשעשעת קלילה קומית סידרה

 הוא הבעל כאשר צעיר, זוג על מצחיקות סיטואציות
 להתמיד מצליח אינו שמאליות, ידיים שתי בעל שלומיאל

 אינן לשכלל או לתקן הטובות וכוונותיו כלשהי, בעבודה
 מיכאל משתתפים: בסידרה מוצלח. לסיום פעם אף מגיעות

הילטון. וג׳אן דוטריס מישל קרופורד,
18.8.83 חמישי יום
 — 6.00(צרפתיים זמרים עם שעה בידור: •

 חגיגה צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ערוץ
 מפורסמים צרפתיים זמרים בתוכנית הצרפתי. השנסון לאוהבי
ואהבה. פולקלור בשירי מפורסמים, ופחות

ץ—9.40(המסד אל הבימה מן תיאטרון: • רו  ע
 שעות־השידור את למלא במטרה ערבית). מדבר — 3

 מעניין בתוכן המצרית הטלוויזיה של ערוציה בשני הרבות
 לצלם המצרית הטלוויזיה דואגת האפשר, ככל ומרתק

 קרשי על המועלית תיאטרון הצגת כל קהל לפני חיה בהופעה
 תיאטרון בהצגות הטלוויזיה צופי זוכים וכך בקאהיר, הבימה

 הטלוויזיה במצריים. הבימה שחקני מיטב של מעולות
 המצרית, הטלוויזיה של זה שרות על ,מנויה״ הירדנית
 של להנאתם מצרית הצגת־תיאטרון חמישי יום מדי ומגישה
צופיה.

שי יום 19.8.83 שי
 שני — 2.30( מספיק זה שמונה קומדיה: •

סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים
 מרובת־ אמריקאית מישפחה של קורותיה על משעשעת

 נושא במיקצועו, עיתונאי שהוא האלמן, האב כאשר ילדים,
הבוגרות. בנותיו בגיל צעירה לאשה

 — 8.30( ייאמן לא הומוריסטית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
 סיפורים בסידרה פרק. בכל מתחלפים השחקנים שבה קלילה,

מפתיע. סוף בעלי הומוריסטיים — סאטיריים
3 ערוץ —10.10(הטלוויזיה שבועון בידור: •

 חי בשידור מגזין ערבית). מדבר — דקות 50 —
 וקולנוע, תיאטרון טלוויזיה אנשי בימאים, מפיקים, המארח

 התוכניות מתוך קטעים מציגים ואף עבודתם על המספרים
קרשי־הבימה. ועל באולפנים המתבשלות

10.8.83 שבת יזם
 20 — 3 ערוץ — 6.30(נפלא עולם לילדים: •

 ישנים מעולים, קולנוע סירטי אנגלית). מדבר—דקות
וארצות־הברית. אנגליה מאולפני חדשים, וגם
11.8.83 ראשון יום
 — 3 ערוץ — 6.15(ילדים מישחקי לילדים: •
 הרך, בגיל לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 20

 בהגשתה המסתייעים ושחקנית, שחקן על־ידי המוגשת
 המוגש, החומר בהבנת הילדים על להקל כדי בבובות.

רבים. אמצעי-המחשה בתוכנית משולבים
6 ערוץ — 9.10(הוליווד תיעודית: סידרה •
 את הסוקרת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 המוקדמות 20וד שנות מאז העולמי בירת־הקולנוע תולדות
 סירטי־העלילה אלפי מתוך קטעים בשילוב היום, ועד

 משולבים בסידרה האחרונות. השנים 60ב־ באולפניה, שהופקו
 מימיה ששרדו והכוכבים תעשייודהקולנוע אנשי עם ראיונות

הוליווד. של הראשונים
11.8.83 שני יום
 — 8.55( מפורסמים ציורים מאה אמנות: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
 המפורסמים הציירים גדולי של יצירותיהם את הסוקרת

 ועל עצמה היצירה על מקיף הסבר כולל האנושות, בתולדות
אותה. שצייר האיש
 —10.15(האהבה ספינת פופלארית: סידרה •

 ללילות אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 הזוכה הסידרה מתוך חדשים פרקים — החמים הקיץ

 הקבוע, הצוות עם רחבי־העולם, בכל רבה בפופולאריות
 בכל המתחלפים והנוסעים סטיובינג, קפטן של בפיקודו
הפלגה.

שי יזם 13.8.83 שלי
6 ערוץ — 7.45(המחר עולם מדעית: סידרה •

 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 —
 תחומי־החיים, בכל מדעיים וגילויים חדשות המצאות המציגה

 שתיים־ מוצגות תוכנית בכל בנושאי־רפואה. מיוחד דגש עם
מקיפים. דיברי־הסבר וניתנים וגילויים, המצאות שלוש

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

 — המיכנסיים את לובשת השישים בת האם שבה מישפחה
 מאמו פוחד מגודל, כילד מתנהג 40ה־ בן שבנה הגורם דבר

 הסכמתה. את לקבל מבלי דבר עושה ואינו פחד־מוות
 וסטפן ריצ׳רדס אנג׳לה פרנסים, ז׳אן קורברט, רוני מככבים:
יארדלי.

 מי ותורן: ואלם
ראשון, יום

 תואר, יפה צעיר העלילה במרכז
 כוכבת של חשבונה על החי

 בתפקידים ושתיינית. מזדקנת
 ג׳רלדין ניומן, פול הראשיים:

 תורן. ריפ נייט, שירלי פייג',
ברוקס. ריצ׳ארד הסרט: בימאי
הורוביץ מוסיקה: •

 — 11.10 הלבן בבית
 ולאדימיר הפסנתרן מוסיקה).

 סונטה בבית־הלבן מנגן הורוביץ
 מאת ,35 אופוס במי-במול־מינור,

שופן. פרדריק

ת שב
20.8

 8.30(בנסון קומדיה: •
 בפרק אנגלית). מדבר —

 קלייטון מגיש אחי, שומר
 תוכנית־מיסוי גטלינג למושל
 ההצעה דוחה^את המושל חדשה.
 הצעה לנסח מבנסון ומבקש

יותר. טובה
במרחק דראמה: •

— 9.30( מעבורת נסיעת

בדנים מעוניין
10.20 שעה

 מאת מחזה אנגלית). מדבר
 נמצאת הת׳ר סייבורי. ג׳רלד

 אמה עם הלבן באי בחופשה
 היא הערבים באחד הנכה.

 במעבורת לנסוע מחליטה
 בבר סרט. לראות ללמינגטון,

 פוגשת היא קטן בית־מלון של
 אלמן העמידה, בגיל ברופא

 הת׳ר בתפקיד רומן. המחפש
 הוקסון ג׳ואן פארלך. לין מופיעה

 הוא ליי ומייקל אמה, היא
הרופא.

ראשון יום
21.8

תר: • 8.03( פוס עד בי
אנגלית). מזמר —

9.30( עקרב סידרה: •
אנגלית). מדבר —

 מעוניין מי דרמה: •
 מדבר — 10.20( בדניס?

 וג׳ון תורן אנג׳לה אנגלית).
 של בדמותם מופיעים ואלס

בפארסה תאצ׳ר, ודניס מרגרט

 תחילה שהוקרנה משעשעת
 לונדון, וייטהול, בתיאטרון
 ביל מיכתבי על המבוססת

 בשבועון שפורסמו היקר,
 העין הבריטי הסאטירי

הפרטית.

ש! יום
22.8

תר: •  8.03( תהילה בי
אנגלית). ומזמר מדבר —

 .חוזרת על דופן ואיתן זלאייט
 הפקת בעיקבות בתשובה״.

 הסרט עורך הפכו הסרט
 שוהים והם לדתיים, ואיש־הקול

שמח. אור בישיבת

*וו^וום1ו>11
23.8

מישהו קומדיה: •
 מדבר — 8.03(בך? מטפל

מחנה הפרק אנגלית).

מישפחתי סינוס וראונדס: דייוויס
9.30 שעה שלישי, יום

 מביא כוכב של איכות הפרק
 ביודספר מפרקי אחד עוד

 בעלילה, בניו־יורק, לאמנויות
ובריקוד. בשיר
שייד מותחן: • איי

 אנגלית*. מדבר — 9.30(
 באמת הן האם בפרק

 אחת עוד למותן מתכוונות
 מישטרת מפקד מהרפתקות

ניו־יורק.
 קצר: ישראלי סרט •
 מדבר — 11.05( חזרה

אמנון של סירטם עברית).

 המטורף בסיפור משיך אוהלים
 עובדי של המטורף עולמם על

ענק. סופרמרקט
 מיש־ כינום סידרה: •

 מדבר — 9.30( פחתי
 בסידרה, נוסף פרק אנגלית).

 דייוויס בט של בכיכובם
_ ראונדס. ודייוויד

 כי ייאמן לא מותחן: •
 מדבר — 11.00 יסופר

ר פרק אנגלית).  כרגיל בעיר, ז
מפתיע. סיום יש זו, בסידרה


