תוכניות מזעדפנת
בטלחיזיה הישראלית

בטלוויזיה הירדנית
31.8.83מומלצות
תוכניות
מם שבת 3.9.83
יום רביעי

נזון קרוזו — ב׳ )— 5.30
מדבר אנגלית(.

יום רביעי

• סרט תעודה :שלו
שה ימים בצידון )— 9.30
מדבר עברית( .מישדר

31.8
• סרט קולנוע :רובי־
נזון קרוזו — א■ )— 5.30
מדבר אנגלית( .סרט המבוסס

מיוחד'על הפריסה החדשה של
צה״ל בררום לבנון .צוות
הטלוויזיה שהה עם חיילי צה״ל
■בעיר צידון ,והוא מתאר בסרט
את רשמיו .בחלקו השני של

על סיפרו של דניאל ריפו .הסרט
עוסק בפרק ,שבו נקלע רובינזון

• סידרה עלילתית :הרפתקאותיו של ג׳ון
סילבר ) — 6.55ערוץ  25 — 3דקות — מדבר
אנגלית( .סידרה על חייהם והדפתקותיהם של

• סידרה קומית :שדות ירוקים ) — 6.55
ע רו ץ  25 — 3דקות — מדבר אנגלית( .סידרה
קומית אמריקאית על זוג בגיל העמידה .כאשר הבעל הוא
שודדי־ים ומלחים בריטיים ופורטוגדים במאה
עורר־דין בדימוס .מחליטים השניים לעבור להתגורר
השבע־עשרה.
בחווה הנקראת .חוות דוגלס״ .הסידרה משופעת
• סידרה קומית :נדא־ש ) — 8.30ערוץ 6
בסיטואציות קומיות על רקע מוצאה ההונגרי של האשה
ופטפטנותה ,שאינה יודעת שובע .בסידרה משתתפים 25 — :דקות — מדבר אנגלית( .הומור מקאברי
על פצועים והרוגים .בסידרה אמריקאית המתרחשת
איוה גאבור ,תום ליסטר ואלווי מור.
בבית-וזולים שדה במילחמת קוריאה ,ומתארת את שיגרת
• ספורט :היאבקות )  — 9.30ערוץ 4 0 — 3
החיים ,והרומנים הנרקמים בין רופאים ואחיות לנגד
דקות — מדבר אנגלית( .תחרויות היאבקות
עיניהם של חיילים אמריקאים גוססים.
בשיטת .תפוס כפי יכולתך' לפני קהל משולהב.
התחרויות נערכות בין גדולי המתאבקים בעולם
המערבי ,יום ראשח 4.9.83
המכונים בכינויים כמו.המפלצת'. ,השד'. ,גיבור הזירה'
• סידרה לילדים :״סריסטיז״ ) — 6.30ערוץ
וכר.
 45 — 3דקות — מדבר אנגלית( .סיפורים עם
מם חמישי 1.9.83
מוסר השכל לילדים .בכל פרק מפירקי הסידרה מובא
• לילדים :עולמו של וולט דימני ) — 6.20סיפורו של ילד או ילדה הסובלים מבעיה מסויימת.
ערוץ  50 — 3דקות — מדבר אנגלית( .פרקים
הסידרה מתארת את לבטיהם ודרכי התמודדותם .בסוף בל
חדשים מסידרת־הילדים הפופולארית עם הדמויות
פרק מגיעה הבעיה לפיתתן מוצלח.
החביבות והמוכרות של וולט דיסני.

• סידרה קומית :שלושה בדירה אחת )8.30
— ערוץ  25 — 6דקות — מדבר אנגלית(.
הסידרה הקומית המוצלחת עם שתי הנערות והגבר,
הגרים בדירה אחת ובעל־הבית השמרן)נורמן פל( ואשתו
)אודרה לינדלי( .הסידרה מוקרנת בעת ובעונה אחת
בישראל ובירדן.

יום ששי 2.9.83
• אנימציה :הזוג המוזר ) — 10.20שני
הערוצים —  20דקות — מדבר אנגלית(.

האטון ומקווין :מכונת נישואים
יום רביעי ,שעה 10.05

סידרת סרטים מצויירים ,שגיבוריה הם כלב וחתול.

המישדר ייערך דיון בנושא.

לאי שומם ומסתגל לחיים בו.

שותפים
• מותחן:
לפשע ,על פי אגתה
כריסטי ) — 10.20מדבר
אנגלית( .תחת הכותרת

• סרט טבע :לוויתנים
במלכודת ) — 8.30מדבר
עוסק
הסרט
אנגלית(.
שהוא
המגובנן,
בלווייתן
בעל־חיים מוגן ברחבי תבל.
ללוייתן זה נשקפת סכנת כלייה.
והוא גורם בעיות לדייגי
ניו־פאונלנד שבקנדה .דיוויד
אטנבורו מספר על הלווייתנים
המגובננים ,ועל ההגנה עליהם.

״תעלומת סנינגרייל" נתקלים
טומי וסטפנס בפרשת רצח
מיסתורית .קפטן סמל נמצא מת
במיגרש גולף ,והמישטרה
עוצרת חשודה שההוכחות נגדה
מרשיעות .האם טועה המישטרה
במציאת החשור ברצח? פרנצ׳ס־
קה אניס וג׳יימס ווריק בתפקי
דים הראשיים.

• סרט קולנוע :מכונת
נישואים ) — 10.05מדבר
אנגלית( .קומדיה אמריקאית,

יזם שגי 5.9.83

• לילדים :מועדת מיקי־מאוס )— 6.10
ערוץ  25 — 3דקות — מדבר אנגלית( .סידרת
אנימציה מבית היוצר של וולט ת מי ,בכיכובו של
מיקי־סאוס .ביחד עם קורטוב של מוסר״השכל.

• סידרת מתח :שותפים לפשע )— 9.10
ערוץ  50 — 6דקות — מדבר אנגלית( .סידרה

בלשית מרתקת על פי סיפותה של אגתה כתסטי,
המביאה בכל פעם תעלומה בלשית מיסתורית ,הנפתרת
ברקה החמישים .בהשתתפות :ג׳ימס וורוויק ,אן
ססליבראס ,קונסטנטץ גריגורי ולינדה מרלו.

• בידור :שבועון הטלוויזיה )10.10
— י 1ם שלישי 6.9.83
ערוץ  50 — 3דקות — מדבר ערבית( .מגזין

• סידרה לילדים :מקרי־חרום ) — 5.50ערוץ
 20 — 3דקות — מדבר אנגלית( .סידרת

בשידור חי ,המארח מפיקים ,במאים ,אנשי טלוויזיה,
תיאטרון וקולנוע ,המספרים על עבודתם ומציגים קטעים
מעבודתם הנעשית באולפנים ועל קרשי הבימה.
אנימציה אמריקאית ,אשר במרכזה צוות מכבי־אש ,הנענה
• סידרה עלילתית :פלקון קרסט )  — 10.15לכל קריאת עזרה ,גם כשעליו להאבק באיתני הטבע.
ערוץ  50 — 6דקות — מדבר אנגלית( .סידרה
• סידרה קומית :מצטער ) — 8.30ערוץ 6
בהפקת חברת .לורימר' ,המביאה את קורותיה של —  25דקות — מדבר אנגלית( .סידרה קומית על
סישפחת כורמים אמריקאית ,שאבותיה היגרו מאיטליה .מישפחה ,שבה האם בת ה־. 60לובשת את המכנסיים' ,מה
במרכז הסידרה סבתא שתלטנית ועשירה ,שירשה כרמים שגורם לבנה בן ה־ 40להתנהג כילד מגודל ,הפוחד מאמו
ובתי־יץ ,ושולטת בחייהם של כל אלה המקיימים איתה פחד מוות ,ואינו עושה דבר מבלי לקבל את הסכמתה.
קשרי מיסחר או מישפחה .את תפקיר הסבתא מגלמת מככבים :רוני קורביט ,ז׳אן פרנסים ,אנג׳לה ריצ׳ח־ס
השחקנית ג׳ין וימן .אשתו לשעבר של הנשיא רגן.
וסטפן יארדלי.

המספרת על קבוצת קצינים
זוטרים כנושאת מטוסים גדולה,
המחליטים לנצל את המחשב
שעל סיפון האוניה .כדי לזכות
ליד שולחךההימורים בקאזינו.
בעזרת פנסי איתות הם מעבירים
למחשב מידע על המתרחש על
שולחן החליטה .המחשב מנתח
את הסיכויים ,והקצינים מעבי
רים הוראות לעמיתיהם המהמ
רים .בתפקיד ראשי :סטיב מק״
ווין ,ולצידו ג׳ים האטון ופאולה
פרנסים.

כשקולונל תומס מציל את
קבוצתו של לנגדון מידי
שודדים ,וניצני אהבה פורחים
בין קולונל תומס ואן לנגדון,
אלמנת אחיו של לנגדון
)השחקנית מחאן מקגרו( .הסרט
הופק בשנת . 1970

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

יו□ חמי ש
1.9

טלוויזיה:
• דרמת
ההתמודדות )— 10.30
אנגלית( .פיטר
מדבר
מאשתו,
מתגרש
פריוואר
לשימחתה הגלויה של אמו ,והוא
שוב נחשב ל״שידוך טוב' .אך
אמו .הגב׳ פריוויאר ,נחושה
בהחלטה שהרי לא יישאר רווק
לאורך זמן .אהבתה החונקת
לבנה היחיד מתוארת בדרמה זו.
פיטר מתגורר ,בינתיים ,בדירה
אחת עם חברו ההומוסכסואל —
קלמנט .האם מגיעה לדירת

ג׳ון ויץ :הבלתי מנוצחים

• סרט קולנוע :רובי■

יום שישי ,שעה 9.15

מיבחר מי שדוי ו א ש־ ה שנ ה ת שמ״ד
ערב ראש־השגה

7.9

• בידור :שרהל־ה שרון שרה בצורעה ) — 8.30מזמר
ומדבר עברית( .תוכנית שהוקלטה בקיבוץ צורעה .ובה מארחת שרהל׳ה
שרון ,אמנים בני התנועה הקיבוצית .השרים שירי ראש־השנה ואחרים.
• דרמה :תחנת אוטובוס )  — 9.30מדבר אנגלית( .גירסה
טלוויזיונית לסרט־עבר נורע ,שבו כיכבה מרילין מונרו.

ראש־השגה אי

8.9

• סרט דוקומנטרי :התחרות האחרונה של מייקל בלום
)  — 8.30מדבר עברית ואנגלית( .הסרט מתאר את המתרחש מאחרי
הקלעים .בתחרות ארתור רובינשטיין שנערכה השנה .הבימאי :אדוארד
אטלר ,מפיקה :נעמי קפלנסקי.
• סרט קולנוע :נמל תעופה )  — 9.30מדבר אנגלית( .סרט
מיליונים בכיכובו של ברם לאנקסטר.

ראש־השגה בי

9.9

• בידור :שירלי מקליין ואורחיה ) — 8.30מדבר ומזמר
אנגלית(.
• סרט קולנוע :רצח באוריינט־אכססרם )  — 9.20מדבר
אנגלית( .סרט יוקרה רב כוכבים בינלאומיים ,המבוסס על אחד מסיפוריה
הראשונים של מחברת המותחנים הבריטית .אגאתה כריסטי .בץ הכוכבים:
אינגריד ברגמן .ג׳ון גילגוד .ושוו קונרי.

2.9
• סרט קולנוע :הבלתי
מנוצחים ) — 9.15מדבר
אנגלית( .קולונל ג׳ון הנרי
תומס )ג׳ון ויין( בראש פרשים
מצבא הצפון ,כובש ,לאחר קרב
מר ,עמדה של צבא הדרום.
באותו רגע נודע כי מנהיג
הדרום ,הגנראל לי נכנע,
ומילחמת־האזרחים הסתיימה
לפני שלושה ימים .קולונל תומס
עוזב את הצבא ויוצא מערבה,
כדי ללכוד סוסי־פרא ולמוכרם
לצבא הפדראלי .בינתיים,
בלואיזיאנה ,קולונל מצבא
הדרום ,ג׳יימס לנגדון )רוק
האדסון( ,אינו מוכן להמשיך
לחיות בארץ כבושה ,מצית את
מטעיו ויוצא למכסיקו עם אשתו
)לי מרייוות׳ר( ,בתו )מלימה
ניומן( ,אלמנת אחיו שנהרג,
ואיתם  100גברים ,נשים וילדים.
דרכי שני הקולונלים נפגשות.

רדמז :ההתמודדות
מוצאי־שבת ,שעה 10,30
בנסון מתבקש להחליף מורה
שניהם ,המיודדים עוד י מימי
בכיתת־ערב למבוגרים בנושא
לימודיהם באוניברסיטה ,ואינה
הכלכלה .הוא מודע לכך ,שהר
מוכנה להכיר באמת .יום שבת
ראה למבוגרים ,אינה משימה
אחד ,בצהריים ,היא נאלצת
קלה .ואז הוא מגלה .שאחת
לתפוס עד כמה הרחיק פיטר
מהתלמידות היא עמיתתו
לכת בכוונתו לנהל את חייו
קראום .אם בבחינת הסיום תיכ
החדשים כרצונו .הסרט הוא
של קראוס ,היא עלולה לאבד את
עיבוד טלוויזיוני לסיפור קצר
מישרתה בבית־המוושל .בנסון
של ארית רוולי .הכימאי :בריאן
נקלע לדילמה ,שאותה הוא
המיילס ,הפקה ״גראנדה״ .את
פותר במהלך פרק זה.
תפקיד האם מגלמת ג׳ויס רדמז.

