
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
12.10.03 רביעי יום

13.10.83 חמישי יום

14.10.83 שישי יום

15.10.83 שבת חם
— 6.20(י#ומז! לא זה מרתקת: סתירה •

5—3 ערוץ  תופעות אנגלית). מדבר—דקות 0
 לאמת. מאשר לדימיון יותר קרובות שלעתים מדהימות

 באולפן צופים קהל לפני מוצגות במציאות, מתרחשות אך
 שלישיית על־ידי מוגשת הסידרה אמריקאי. טלוויזיה

 ופראנק קרוסבי לי קתי דיווידסון. ג׳ון טלוויזיה כוכבי
, דרקדנטון.

 סטריט היל דרמתית: מישטרתית סידרה •
 מדבר דקות 50 — 6 ערוץ — 10.15(בלוז

 המתרכזת אמריקאית, מישטרתית סידרה אנגלית).
 בממרח גדולה עיר של בעייתי ברובע שוטרים בחבורת

 תחנת מפקד הרובע. תושבי עם וקשריהם ארצות־הברית
 למצבים תפקידו. עקב נקלע, פרלול, פרנק המישטרה,

 והן עליו הממונים על־ידי הן הזמן כל ומותקף קשים
בעירו. הפוליטיקאים על־ידי

— 3 ערוץ — 6.00(בענן קשת לילדים: •
 לילדים סידרה ערבית). מדבר — דקות 20

 לתוכנית במתכונתה הדומה ושחקנית, בובה של בכיכובן
 סמי בערבית הישראלית כטלוומיה המפורסמת הילדים
שונים. המחשה באמצעי סיפורי־ילדים המספרת וסוסו,
 9.30(מוצ״ש של הבידור תכנית בידור: •
 אנגלית). מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 הטלוויזיה של השבועית הבידור בתוכנית ולהקות זמרים
 הש&שים משנות מפורסמים שירים הפעם הירדנית.

והש&בעים.

— 3 ערוץ — 7.00(וזכה חשוב חידון: •
 של עצמית הפקה ערבית). מדבר — דקות 60

 של שעה בת תוכנית המגישה הירדנית, הטלוויזיה
 פרסים עם שונים, מוסדות עובדי בין הנערכות תחרויות

 מקררים לחו׳׳ל. טיסות טלוויזיה, מכשירי כגון יקרי־ערד
, ועוד. תפירה מכונות
 — 8.30(בך מטפל מישהו קומית: סידרה •

2—6 ערוץ  הסידרה אנגלית). מדבר — דקות 5
 כעת מוקרנת בישראל, באחרונה שהוקרנה המשעשעת
 בכלבו מתרחשות הסידרה עלילות הירדנית. בטלוויזיה

 מוכרים שבין ביחסים ומתמקדות באנגליה, גדול
ומנהליהם. עובדים ויחסי ולקוחות,

16.10.83 ראשזז חם
דקות 15—3 ערוץ—7.15(מלאבת־יד: •
 הגילים לכל המיועדת תוכנית ערבית). מדבר —

 פשוטים בחומרים שימוש תוך מלאכת־יד ומלמדת
בית. בכל המצויים

6 ערוץ —10.15(מאגנום סידרת־מתה: •
 סידרת-מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 ההופעה בעל סלק. תום של בכיכובו אמריקאית
 סמל־מין קצר זמן תוך שהפך הנאה, הספורטיבית

 את המעמיד פרטי, בלש הוא מאגנום בארצות־הברית.
 ואמצעי־ מפוארים מגורים תמורת המיוחדים שירותיו

מכובדים. מחיה
17.10.83 שגי חם

 10.15( הצלה יחידת ופעולה: מתח
גלית).!--------

 הנסתרת המצלמה משעשעת: סידרה •
 — דקות 25 — הערוצים בשני — 1.10(

 אמריקאית טלוויזיה סידרת אנגלית). מדבר
 ומצחיקות. מפתיעות סיטואציות על הבנויה פופולארית

 כלשהו בנושא, דעתם את להביע מתבקשים אנשים כאשר
אותם.. צילמו שלמעשה נוכחים הם כאשר ונדהמים

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

 טלוויזיה, אנשי בימאים, מפיקים המארח ישיר, בשידור
 קטעים ומציגים עבודתם על המספרים וקולנוע, תיאטרון

הבימה. קרשי ועל באולפנים המתבשלות התוכניות מתוך

 סיפור אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 על לבית־הסוהר שנשלחו אנשים חבורת על ופעולה מתח

 להימלט הצליחו בכלא שנים 10 אתרי בכפם. עוול לא
 אך החוק על־ידי מבוקשים עדיין הם למחתרת. וירדו

 ניתנות שלא קשות במשימות עוסקים הם ים1בינתו
לפיתרון.

שי חם 18.10.83 שלי
 חיים אנו בו העולם דוקומנטרי: מישדר •

 סידרה אנגלית). מדבר — 3 ערוץ — 6.35(
 אשר כרור־הארץ, על שונות תופעות ומסבירה המנתחת

לעומקן. לרדת או לד,בינן מתקשים רבים
9(הסודי הצבא וריגול: מתח •  ערוץ—10.

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 המחתרת של פעולתה את הסוקרת חצי־דוקומנטרית

הנאצי. הכיבוש בעת הצרפתית

שבא מה ברק:
8.15 שעה ראשון, יום

 חדשה: דרמה סידרת •
 מדבר — 11.10( זרים

מתו סידרת־מתח אנגלית).
 רון של בכיכובו בהומור, בלת

 בולמן הסמל בתפקיד אנדרסון,
 הן הבלתי־מתפשרות ששיטותיו

הסידרה. סיפור

17.10
 8.03(תהילה בידור: •
אנגלית). ומזמר מדבר —
 מהווי המביא בסידרה נוסף פרק

לאמנויות. ניו־יורקי בית״ספר
9.30( מונית בידור: •

18.10
 שני מבט תיעוד: •

עיברית). מדבר — 9.30(
לבית־הנבחרים. המוקדש סרט

זרים ואנדרסון: בלאנש
11.10 שעה שני, יום

פרק אנגלית). מדבר —
 הטלוויזיוני, באינפנטילון נוסף

 מוניות נהגי מהווי המספר
בניו־יורק.

 זה אולמן: תוכנית •
 מדבר — 10.10( הזמן

 ראיונות תוכנית עיברית).
עברון. רם של בהנחייתו

רוחות סידרה: •
 מדבר —10.10(מלחמה
 על המבוססת סידרה אנגלית).

 של בכיכובו ווק, הרמן של סיפרו
 היא הסידרה מיטשם. רוברט
 את לתאר קלוש ניסיון

באמ השנים מילחמת־העולם
מגיבוריה. כמה צעות

שליש• ם

אלגרו צוות
9.30 שעה חמישי, יום

 היא הסרט גיבורת דודסיקה.
 שבני במיפעל־מתכת, פועלת

 ללא אותה מנצלים מישפחתה
 נשלחת היא כאשר רק רחמים.

 היא האלפים בהרי לבית־מרפא
 הראשונה אמיתית, במנוחה זוכה

מעודה. שידעה

חמישי ום
13.10

 9.30(אלגרו בידור: •
שעשו עיברית). מדבר —
בהנ מוסיקאלי, טלוויזיה עון

ובהש שמעוני יצחק של חייתו
ירושלים. תיזמורת תתפות
 שותפים מותחן: •

 מדבר — 10.20( לפשע
 בסידרה נוסף פרק אנגלית).

 של סיפוריה על המבוססת
 בית הפרק שם כריסטי, אגאתה
 על מסופר ובו האורב, המוות
 שלושת לקו שבה קיבה, הרעלת

 בחווה, המבודד הבית דיירי
 בשוקולד לרצח. כניסיון הנראית
 רעל מצוי השלושה שאכלו
קטלני.
שלושה בידור: •

 — 11.10( אחת בדירה
 הפרק אנגלית). מדבר
 שובי קריסי בסידרה, האחרון

הביתה.

 מיוחסת למישפחה בן לסוחסן,
 הוא מזלה, לרוע נכסים. ועתירת

 את יולדת היא שבו ביום נפטר
 מישפחתו, לבני פונה היא בתם.

 להכיר מסרב מוחסן של אביו אך
 מביתם אותה ומסלק בנישואיהם

בתה. את ממנה נוטל ואף
 שחור־ קולנוע: סרט •
 — 10.00( בצבעים לבן

 עלילת צרפתית). מדבר
 מילחמת־ בימי מתרחשת הסרט

 של תושביה הראשונה. העולם
 באפריקה צרפתית מושבה

 מושבה של הגרמנים ותושביה
 עד ובאחווה, בשקט חיים גרמנית

 של קיומה דבר את מגלים שהם
מדינותיהם. בין המילחמה

ת שב
15.10

8.30(בנסון בידור: •
 בפרק אנגלית). מדבר —
 חלום־בלהות מתרחש דבש, ירח

 את בנסון נושא שבמהלכו
, לאשה. קראוס
 של מטרותיו מותחן: •

 מדבר —10.30(אנדרום
 בסידרה, נוסף פרק אנגלית).

 בכיר ניו־יורקי בכתב העוסקת
 אם הפרק בפלילים המתמחה

 של חבר על מספר אמות
בהתפוצצות- שנהרג אנדרום,

 עדפות1מ ת1כני1ת
הישראלית בטלחיזיה

רביעי יום
12.10

 חופשה קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.05( קצרה

ויטוריו של סירטו איטלקית).

וזויזזיעוווו
14.10

 מלכת ערבי: סרט •
 מדבר — 5.32( הבידור

בחשאי נישאת זכיה ערבית).

פוס עד גריפין:
8.00 שעה רביעי, יום

 הכוונה כאשר מכונית, של תופת
 מדיני בכתב לפגוע היתה

מוושינגטון.

שון יום רא
16.10

 שבא מה למישפחה: •
עיברית). מדבר — 8.15(

 אסתר בהפקת למישפחה תוכנית
 שונות פינות בתוכנית סופר.

ומישפחה. חברה בנושאי
 מלחמת תיעוד: •

 — 9.40(בספרד האזרחים
 שלישי פרק אנגלית). מדבר
 העוסקת המעולה, בסידרה

 בספרד, האזרחים במילחמת
 הבריגדות נושא מתפתח כאשר

 לעזרת הנחלצות הבינלאומיות
את הורס חיל־האוויר ספרד.

 פשעים באמצעות גרניקה. הכפר
 והכוח העוצמה עוברים נוספים

פרנקו. הגנרל של לידיו

שני יום

1.


