
מועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה * - -

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
14.9 רביעי יום
6( הפנימי החלל טבע: סידרת • .35 — 

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ
 לפני מתחת החיים אחר המתחקה ביופיה, מרהיבה טבע

 הימים למעמקי הצוללים אמוראים שני בעזרת המים,
הטבעית. בסביבתם ימיים ובעלי־חיים שוניות ומצלמים

7( היום צרפת דוקומנטרי: סרט • .1 5 — 
 מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ

ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח, חיי על

15.9 חמישי יום
3 ערוץ — 7.20(לאמנות אולפן בידור: •

 תוכנית ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40 —
 אמנים הטלוויזיה לאולפן המביאה מקומית, בהפקה בידור

 שירה, של מרשים מבחר המציגים דרכם, בתחילת
ומישחק. ריקודים

8.30(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —

 נערות שתי של חייהם את קומי באופן המתארת הסידרה
 בעל־הבית גרים בניין כשבאותו סטודנטים, בדירת וגבר

לינרלי). ואשתו(אודרה פל) השמרן(נורמן

16.9 ,שש יום
 בשני — 1.10( לאסי לילדים: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
 אודות לילדים המפורסמת בסידרה חדשים פרקים

לאסי. הכלבה,
3 ערוץ — 6.20(קוסמוס מדעית: סידרה •

 מדעית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 דרך הבלתי־נודע. ועל היקום על בצילומיה מרהיבה
 שנות־אור, מיליון 200 מלפני לעולם מפליגים אנו הדמיון
 כמו חיים בו ישיש שיתכן מיסתורין, של לעולם

שלנו. בכוכב־הלכת
 — 8.30(יאומן לא הומוריסטית: סידרה •

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

מפתיע. סוף עם סאטיריים־הומוריסטיים סיפורים

17.9 שבת ם1י
 — 6.30(ואשתו תארך בלשית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 וקתרין מטסון תים השחקנים עם משעשעת סידרת־מתח

 אנשים של לפניותיהם הנענים בלשים שני בתור היקס,
שונות. תעלומות לפתור המבקשים שונים

 — 6/3 ערוץ — 10.15(קולנוע: סרט •
 שני מוקרנים זו בשעה אנגלית). / ערבית מדבר

 הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע סרטי
 מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט לבחור יוכלו

 לרוב שהוא ,6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו האנגלית
 סרטי ״פסטיבל במסגרת המוקרן יחסית, ישן סרט

קולנוע״.
18.9 ראשון יום
 — 6 ערוץ — 8.30(טקסי קומית: סידרה •
 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 מתרחשות הסצינות דרמה. עם קומדיה בתוכה הממזגת
 טיפוסים שבה בניו־יורק, ״סן־שייד המוניות בתחנת
 כל על ומתקוטטת רבה החבורה ויוצאי־דופן. שונים
 בתפקידים חוץ. כלפי מלוכדת חזית מציגה אך שטות,

קונווי. וג׳ף הגר, מרילו הירש, ג׳וד הראשיים:
_1ערדנ —10.15(מאגנום מתח: סידרת •

ם111סידרס' אנגלית). מדבר — דקות 50 — .
 זא1>7_ ,:״״ בעל סלק, תום של בכיכובו אמריקאית

 ',ס, קצר זמז תוך שהפך הנאה, הספורטיבית
 ע־ו 0! 1!, ל״ ,־,פרט בלש הוא מאגנום בארצות־הברית.

£ 1מפס־׳י'■ מגורים תמורת המיוחדים שירותיו  ״, ״״ ״.־
״10־,מככבים״ סלק תום לצד מכובדים. מחיה ״3^ ל ״  ל

040 •מוםלי יייג׳י טימק לאיי הילרמז׳

19.9 שני יום
 4*אס.ש ציי^׳:.׳.! מאה ואמנות: תרבות •

ך. —ו 15 — 6 ערוץ — 8.55( ״־ז  ״.,-,.
א מאלפת, סידרה אנגלית). ^ ס ז ו ג י צ מ 4*1!ה 0*■' 

—ביו!. הידועות מתמונותיו וכמה מפורסם
**6מי ברני בלשית: קומדיה •

 ־ ז מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 ופו. בניו־יורק, מישטרה בתחנת המתרחשת

 תחנת-המישטרה, את הפוקדות דמויות
 הנ? ואנשים וכייסים, גנבים ובלשים,
 בר לינדון הל הוא הסידרה כוכב לתחנה.

■- ■ שוטר־החרש. מילר
 ערוץ — 7.10( בססורט השבוע ססורט: •

 מקיפה סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3
ובינלאומיים. מקומיים ספורט אירועי של
8.55( אלפיים שנת לקראת דוקומנטרי: •
 אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ —

 עולם את בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית סידרה
והישגיו. המצאותיו שכלוליו, על המחר,
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סרויד קוהנר:
10.05 שעה רביעי, יום

18.9
להיט עוד. ביתר:

 ואליל־ והשחקן באסט, ויליאם
החמי שנות במחצית ההמונים

 את מתאר הסרט דין. ג׳יימס שים,
 שניהם כאשר שהחלה הידידות

 למישחק צעירים תלמידים היו
מקהאטי סטיוון בניו־יורק.

 של הרפתקאותיהם ומספרראשון יום
 לאמנויות בית־ספר תלמידי

בניו״יורק.
איישייד מותחן: •

 י אנגליתו. מדבר — 9.30<
 שישי״ יום של ״ילדה הפרק
 מישטרת מבכירי אחד על מספר

 פשע בעיות הפותר ניו״יורק,
מסובכות.

 אומן כיתת מוסיקה: •
 מדבר מוסיקה, — 11.10(

 הפרק של חוזר שידור עברית).
וצבע״. ״דימוי

ש• ם שלי
9*20

מט• מישהו קומדיה: •
 מדבר — 8.03( בך סל

 בסידרה פרק עוד אנגלית).
 המספרת הקומית־אינפנטילית,

בלונדון. גדולה חנות מהווי
 של הופעתן ביתר: •

 מדבר — 8.30( החבובות
 החבובות אנגלית). ומזמר
 ג׳ולייט הרקדנית את מארחות

פראוז.
חדר רפואית: סידרה •
מדבר — 9.30( מיון

 בפרק חוזרת, למסך אנגלית).
 מיון״, ״חדר הסידרה יחיד,

 בטלוויזיה אשתקד שהוקרנה
הישראלית.

 יום חדשה: סידרה •
 מדבר — 11.05( המוות

 ארבעה מתוך ראשון אנגלית).
 אנטוני על המספרים פרקים,

 ואפור, בודד איש סקיפלינג,
 זומם שמישהו אחד, יום המגלה

 סובל הוא האם לרוצחו.
 באמת שמא או ממחלת־רדיפה

 איאן מככב לרצחו? מנסים
תמזה. חברת הפיקה מקקלן,

 מתוך קטע הפעם בתוכנית
 יורדים החדש הישראלי הסרט

 דורי של בכיכובם העולם כל על
 מגישים סוויסה. ומאיר בן־זאב

גורדין. ורחל ינאי צבי
 פרויד קולנוע: סרט •

 אנגלית). מדבר — 10.05(
 יוסטון, ג׳ון הכימאי של סירטו

 ד״ר הפסיכואנאליזה, אבי על
 מתרכז הסרט פרויד. זיגמונד

 מטפל שבמהלכה אחת, בפרשייה
 וינאית, בנערה הצעיר פרויד

 מוזרות מתשוקות הסובלת
 פרויד דימיוניים. וממיחושים

 הסמויות מחשבותיה את בוחן
 מזעזעים ומימצאיו הנערה, של
 בסרט רפואת־הנפש. עולם את

 קליפט מונטגומרי מככבים
 יורק וסוזאנה פתיר, בתפקיד
 הופק הסרט החולה. בדמות
.1963 בשנת

שי יום חמי
15.9

 ליבו לילדים: דרמה •
 מדבר — 5.30( הקוסם של

 מוזמן שאינו הקוסם, אנגלית).
 הנסיך של לטקס״הטבילה

 רק שניהם. את מקלל והנסיכה,
 מחליט הוא רבות שנים אחרי

קיללתו. את להסיר
המילה־ בין תעודה: •
מדבר — 9.30( מות

של השלישי בחלקה עברית).

ת ב ש
17.9

 עם ראיון חדשות: •
 מדבר — 9.001 הרמטכ״ל
 שנים 10 במלאות עברית).
 יובא יום־הכיפורים למילחמת

רא מורחבת, במהדורת״חדשות
 רב־ הרמטכ״ל, עם מיוחד יון

לוי. משה אלוף
 בן־חייל איש דרמה: •

 אנגלית). מדבר — 10.30(
 של עטו פרי לתיאטרון, מחזה
 עלילת שאו. ברגארד ג׳ורג׳

 בבולגריה, מתרחשת המחזה
והסא ההומור בררו מראה והיא
 הסנטימנט־ הגישות את טירה
 למילחמה, והרומנטיות ליות

 את חיבר שאו ולנאמנות. לאהבה
 עלילת .1894 בשנת המחזה
 בלונצ׳לי, על מספרת המחזה

 עקב הנמלט הסרבי, בצבא קצין
 של חדר־השינה אל צבאו תבוסת
 בצבא גנראל של ביתו ראינה,

 אותו מסתירה ראינה בולגריה.
המח הבולגרים החיילים מפני

 פגישה לאותה עד אחריו. פשים
 נתונה ראינה של אהבתה היתה

 שהקסים בולגרי קצין לסרגיוס,
 מופיע בלונצ׳לי בתפקיד אותה.
 הנודע הבריטי התיאטרון שחקן

 בתפקיד בראיירס, ריצ׳ארס
 ובתפקיד קראיג, אליס ראינה
איגן. פיטר הבולגרי ארוסה

רביעי ום
14.9

מארב תעודה: •
 — 8.02( במסאי־מארה

טבע סרט אנגלית*. מדבר
ההת ובו הבי־בי־סי, מהפקות

 חיות־הבר בין השנתית נגשות
המלכו האריות לבין הנודדות

 שהוא העימות, קניה. של תיים
 לו דומה שאץ מדהים, מחזה

 במסאי־מארה, מתרחש בטבע,
 בקניה. מרהיבה שמורת״טבע

 עונת־הנדידה את מתעד הסרט
חיות־בר. מיליון משני יותר של

 בדים סיפורי קולנוע: •
עבריתו. מדבר — 8.30(

 דיון, זמר חנה מנחה התוכנית
המדי הצבאיים, בהבטים העוסק

 מילחמת של והחברתיים ניים
 הדיון, במהלך יום־הכיפורים.

 מנחם(״מוקי״ן של כתבתו תוקרן
 המי־ עורך המילחמה. על הדר

גלבוע. דויד שדר:

■ושוווווויי
כיפור יום ערב

16.9
 שאינם צופים שידורים. אין

 עשויים ומיצוות, שומרי־צום
 בלוח מעיון מופתעים להיות

 הטלוויזיה של המישדרים
.6 ערוץ הירדנית,

בן־חייל איש ובראיירס: קרייג
10.30 שעה מיצאי־כיפור,

 לועזית). מזמר — 8.03(
 לפיזמונים המוקדשת תוכנית

לועזיים.
 אחר איש תעודה: •
 סרט עברית). מדבר—9.30

 אברהם של דמותו את המביא
 בבקעת השוכן מכפר־זיתים,

הארבל.
 ג׳יי־ טלוויזיה: סרט •
 מדבר — 10.10 דין מם

 טלוויזיוני עיבוד אנגלית).
המפיק של ידידותם לסיפור

 הסרט דין. ג׳יימס בתפקיד מופיע
.1976 בשנת הופק

זזחחזזס
19.9

 8.03( תהילה בידור: •
אנגליתו. ומזמר מדבר —

מממזיד ררלוזאח״ *א5_ ההדר!


