
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תונניותמועדפות תוכניות
21.9.83 רביעי יזם
6(ירוקים שדות קומית: סידרה • .55 — 

אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 עווץ־״דץ של קורותיו את המגוללת אפריקאית. קומדיה
 ואת העיד את לנטוש המחליט אלכרט). (אדי מצליח

 דור.יהס הטבע. בחיק חיים לטובת הרמה. מישרתו
 ההונגרי מוצאה רקע על קומיות, בסיטואציות משופעת

שובע. יודעת שלא ופטפטנותה גאבוח האשה(איווה של
8( ביחד שנינו חדשה: סידרה • .30 — 

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 טיפוסי אנגלי רב־משרודם שבמרכוה חדשה. קומית

 עבודה. אחר בחפשו לניו־יורק המגיע קוק), פיטר (השחקן
 ואמא עשירה אמריקאית אשה של במודעה נתקל הוא

 את מציג המשרת סובנודבית. המחפשת לילדה.
 מרגישה קומית בדרד במישרה. ווכה ואבן מועמדותו,

 שבץ ובמנטאליות במינהגים ברקע, השתי את הסידרה
האנגלי. המשרת ובץ האמריקאית אשת־ד,עסקים

22.9.83 חמישי יום
 6.00( צרפתיים זמרים עם שעה בידור: •
 צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ערוץ —

 זמרים בתוכנית הצרפתי. והשאנסץ הזמר לאוהבי חגיגה
 פולקלור בשירי מפורסמים. ופחות מפורסמים צרפתיים

ואהבה.
9(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה • .10 — 

סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ידידים בין המתפתחת מערכת־יחסיס על עלילתית

 קליפורניה. במדינת שקט בפרבר מישפחה וקרובי
 האמריקאית. לורימר חברת על־ידי הופקה הנחירה

אס. את שהפיקה אל ד
23.9.83 ששי יזם
2(כדורגל: •  60 — הערוצים שני — 40.

 הלאומיות הליגות מן נבחרות כדורגל תחרויות דקות).
ובגרמנית באנגליה

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

 טלוויזיה אנשי במאים, מפיקיה המארח ישיר. בשידור
 מציגים ואף עבודתם על המספרים וקולנוע, תיאטרון

 קרשי ועל באולפנים המתבשלות התוכניות מתוף קטעים
הבימה.

 —10.15(קו־־סט פלקון עלילתית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 שאבותיה אמריקאית, מרמים מישפחת של קורותיה
שזורה הסידדה בקליפורניה. והשתכנו מאיטליה היגרו

 הדמות כאשר ורומנטיקה שליטה מח. של בנושאים
דמן). יג׳ין שתלטנית סבתא היא בה הדומיננטית

24.9.83 שבת מס
 6 ערדן — 8.30(ס־־אי־ש קומית: סידרה •
 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25—
 הסידדה גיבורי קוריאה במילחמת צבאי בית־חולים הווי
 על בדיחוודזוועה לספר האוהב .הוקי', המנתח הם:

 כלפי אנושי יחס המגלה הרופא אלדה), (אלן הפצועים
 מורגן) (הרי בית־החולים מפקד פארלג (מייק החולים
סוויפט). מוהלים(לורטה על המקפידה והאחות

23.9.83 ראשו! יזם
 ערוץ — 8.30(ובנה ג־ונס העלמה קומדיה: •

 קומדיה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 עם מתמודדת וילקוקם פאולה השחקנית חדשה. בריטית
 המתירנית, בחברה באחרונה המשתרשת החדשה התופעה

 כמישפחה ותיפקוד נישואץ ללא בילד טיפול והיא
חד־הורית.

 ערוץ — 9.10(הוליווד תיעודית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6

 שנות מאז העולמי הקולנוע בירת תולדות את הסוגדת
 סירטי אלפי מתח־ קטעים בשילוב המוקדמות. 20ח־

 האחרונות. השנים 60ב־ באולפניה שהופקו העלילה
 הקולנוע תעשיית אנשי עם ראיונות משולבים בסידרה

הוליווד. של הראשונים מימיה ששרדו והכוכבים

28.9.83 שני יום
 — 8 ערוץ — 7.15(היום ספורט ססורט: •
 מאירועי לקט צרפתית). מדבר — דקות 15

ובעולם. בצרפת החולף בשבוע הספורט
9(לפשע שותפים מתח: סידרת • .10 — 

 עיבוד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערדן
 של והמיסתורין המתח מסיפורי אחרים של לטלוויזיה

 של והרוגעת השלווה באוירה המתרחשים כריסטי, אגתה
באנגליה. והשלושים העשרים שנות

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

 המיכנסייט״, את ״לובשת 60וד בת האמא שבה מישפחה,
 הפוחד מפונק, כילד להתנהג 40וד בן לבנה הגורם דבר

 את לקבל מבלי דבר עושה ואינו מוות פחד מאמו
 פדנסיס. ז׳אן קורברט, רוני בסידרה: מככבים הסכמתה.

יארדלי. וסטפן ריצ׳דדס אנג׳לה

הנסר פס ווילדר: + קלייבורג
10.20 שעה רביעי, יום

 מדבר — 9.15( הגדוד
 תחרות מתאר הסרט אנגלית).

 ב־ שמתחילה דימיונית מכוניות
 אמריקה פני על עוברת ניו־יורק,

ה בפאריס. ומסתיימת ואסיה
 קולנועית מחווה היא תחרות
 הוליווד של הזהב" ל״תור

העי המתחרים שלו. והקומדיות
 קרטיס טוני הם במרוץ קריים

 הגיבור הוא קרטיס למון. וג׳ק
 שלמון בעוד והאצילי, החיובי
 המתחרים אל הנבל. את מגלם

 עיתונאית ווד, נטאלי מצטרפת
 זכויות־הנשים. למען ולוחמת

.1966ב־ הופק הסרט

סוכות

הגדול המירוץ ווד: + קדטים
9.15 שעה שישי, יום

22.9
מה שווה מי פולקלור:

סביר כוח מהטה:
10.30 שעה שבת, מוצאי

 של הופעתן בידור: •
 מדבר — 8.02(החבובות

 החבובות אנגלית). ומזמר
 הרקדנית את הפעם מארחות
פראוז. ג׳ולייט הידועה

 חדר רפואית: סידרה •
אנג מדבר — 9.30(מיון

 יוצא בגשם, מונית בפרק לית).
מזון. רשת נגד למאבק גונזו ד״ר
 10.15(ברברה בידור: •
צרפ ומזמר מדבר —

 של בכיכובה תוכנית תית).
ברברה. השאנסונים זמרת

הישראלית בטרחיזיה
שליש• יום

20.9
 קומית: סידרה •

 8.02( בך? מטפל מישהו
 הפרק אנגלית). מדבר —

 של סיבלו על מספר היום כקור
 שימוש אחרי הכולבו, צוות

 על־פי להסקה, בדלק מצומצם
הממשלה. פניית

אנגלית). מדבר — 9.15(
 אנשי חמישה מנחה לונדון ירון

 החברה בעיות על בדיון אקדמיה,
 התמקדות תוך הישראלית,

והעדות. השכר בפערי

 של פארסה מחזה: •
 — 10.25( מיטות חדר

 האירועים אנגלית). מדבר
 חדרי־שינה, בשלושה מתרחשים
משוטטים זוגות כשארבעה

24.9
 8.30( בנסון בידור: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 על המספר דירה עובר בנסון
 בנסון, של החדשה דירתו

 מזכיר קבלנים. מחדלי החושפת
מסויימים. ישראליים קבלנים

 סביר כוח דראמה: •
 אנגלית). מדבר —10.30(

 אמיתי מיקרה על המבוסס סיפור
 קיצוניים לבנים התעללות של

המת מהודו, מהגרים במישפחת
 חושפת זו דרמה בקנדה. גוררת

 שב־ העוול ואת הכיעור את
גיזענות.

 השר כבוד כן, בידור: •
 אנגלית). מדבר —11.20(

 מוסיף הסעד מדינת הפרק
 הבירוקרטיה מחדלי את ומגלה

 הדומה הבריטית, הממשלתית
הישראלית. לזו להפליא

ראשון יום
25.9

 8.02(פוס עד בידור: •
ועב אנגלית מזמר —

 פיל מפי שירים הפעם רית).
בשן. ויגאל קולינס

 — עוז עמוס תרבות: •
 — 9.30( 1983 חורף

 של דיוקנו אנגלית). מדבר
 באמצעות מצטייר עוז עמוס

 ומקומות. אנשים עם מיפגשים
 מעורבותו את גם חושף עוז

 ושאר המיפלגתית, בפוליטיקה
כתיבתו. ניזונה מהם מקורות

קוז־אק :מותחן •
 אנגלית). מדבר—10.40(

 לערב שב סאבלס, טאלי השחקן
 סידרת של גנוז פרק בעוד אחד,

המפורסמת. המותחנים

יוווש1ו1וי1ו

רביעי ום
21.9

 שכאלה חיים בידור: •
 8.30(גאון(א) יהורם עם
 חלקו עברית). מדבר —

 הזמר של חייו סיפור של הראשון
בהש גאון, יהורם הירושלמי

ואחיו. אמו תתפות
 סם קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.20( הכסף
 אדם אודות קומדיה אנגלית).

 בארצות־הברית לנסוע המחליט
 את להרגיע כדי חוף, אל מחוף

 בתפקידים המתוחים. עצביו
 ג׳ין היהודי הקומיקאי הראשיים

 קלייבורג. ג׳יל והשחקנית וילדר
.1976ב־ הופק הסרט

היס שכולו בלילה לחדר, מחדר
אייקבורג. אלן של מחזהו טריה.

שישי יום
23.9

המירוץ קולנוע: סרט •

0חז1םד
26.9

 9.30(איישיד: מותחן •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 סידרת של בהזמנה דליקה
 את לדפוק עשוי זו, מותחנים

 מקוזיאק בפה שנותר הטעם
הקודם. מהלילה

שליש• יום
27.9

 קומית: סידרה •
 — 8.02(בך מטפל מישהו
הכו תחת אנגלית). מדבר

 נבחנות חשיבה צוות תרת
 המכירות לקידום האפשרויות

 עלילת נסבה שעליה בחנות,
הסידרה.

 של הופעתן בידור: •
 מדבר — 8.30(החבובות

אנגלית). ומזמר
 לדויד תהילה דראמה: •

 עברית). מדבר — 9.30(
הלימו הטלוויזיה מעניקה שוב
 לטלוויזיה מהמם שיעור דית

ה מיוחד במישדר הכללית,
 של ולפיוטיו לחייו מוקדש
 בן־אהרודחסין, דויד ר׳ הפייטן

 את .18ה־ במאה במקנס חי אשר
רווח. זאב השחקן מגלם חסין
 מים תחרות בידור: •

 — 10.30( 1983 יוניברם,
מאו שידור אנגלית). מדבר

 שנה ביולי מה־ז הטקס של חר
זו.

 המוות יום סידרה: •
 אנגלית). מדבר—11.20(

 את המתארת בסידרה שני פרק
 פר של והנפחד הקודר עולמו

 סובל והוא שייתכן סקיפלינג,
 שבאמת או רדיפה, ממחלת
לרוצחו. עומדים

שכת
1־

ז


