
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמומלצות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביע■ יום
2 . 1 1

חי שימושי: מדע •
 — 6.45( והמצאות דושים
העו תוכנית ערכית). מדבר

 מסרטנים חומרים בגילוי סקת
אופטיים. ובסיבים

 להיט עוד בידור: •
 עבריתו. מזמר — 8.02(

 בחברת חבר השירים בתוכנית
 אנו שמיר אפרים של עצמי

זילבר, אריאל של המיואשים

 עבריתו. מדבר — 11.001
בב דו״שבועית אירוח תוכנית

 והגות. רוח אנשי של תיהם
 יעקוב פרום׳ עם הפעם השיחה
 אוניברסיטת ממייסדי יעבץ,

 שנים במשך ששימש תל־אביב.
 להיסטוריה בית״הספר ראש

 מראיין: זאת. באוניברסיטה
שביט. יעקוב

שישי יום
4.11

טובה שעה בידור: •

האדם צלע וטרייסי: הסברן
10.05 שעה רביעי, יום

2.11.83 רביעי יזם
 — 6.30(יאומן! לא זה מרתקת: סידרה •

 תופעות אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 לאמת, מאשר לדמיון יותר קרובות שלעיתים מדהימות

 בתחומים אנושיים שיאים כן כמו במציאות. מתרחשות אך
 על־ידי מוגשת הסידרה נשימה. עוצרי ומיבצעים שונים

 לי־קרוסבי קתי דווידסון, ג׳ון טלוויזיה: כוכבי שלישיית
דרקרנטון. ופראנק

 50 — 6 ערוץ — 9.10(תיעודי: סרט •
 מקרינה- שבוע מדי אנגלית). מדבר — דקות

 ובדרן־־כלל תיעודי סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה
 הרפואה, בתחום מעניינים בנושאים המטפל אנגלי,
והכלכלה. החברה
3.11.83 חמישי יום
3 ערוץ — 6.55(ילדים מישחקי לילדים: •

 לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 —
 שחקן על־ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרך בגיל

 הילדים על להקל כרי בבובות. המסתייעים 'ושחקנית
 המחשה אמצעי בתוכנית משולבים המוגש, החומר בהבנת
רבים.
8.30(בך? מטפל מישהו קומית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —
 בכל־בו מתרחשות שעלילותיה אנגלית טלוויזיה סידרת

באנגליה. גדול
4,11.83 שישי יזם
 ברציסטר ימי דברי עלילתית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 9.10(
 הספרים אחד הוא - וברצסטר ורדן מיגדלי אנגלית).

 והוא הקלאסית הבריטית בספרות והמעניינים המהנים
 האנגלי הסופר שכתב ספרים, ששה של סידרה מתיר אחד

 אנגליה. במערב קטנה בקהילה העוסקים טרולופ, אנטוני
 לשמור ניסיון תוך 1982 בשנת לטלוויזיה עובדה הסידרה

 בתפקידים טרולופ. של המקורית היצירה רוח על
 לנו המוכר הותורן, ונייג׳ל פלזנס, דונלד הראשיים:
השר. כבוד כן הפופולארית מהסידרה

 מגזין אינפורמטיבי־בידורי: מישדר •
 מדבר — 3 ערוץ — 10.10( הטלוויזיה

 במאים, מפיקים, המארח ישיר, בשידור מגזין ערבית).
 עבודתם על המספרים וקולנוע תיאטרון טלוויזיה, אנשי

 באולפנים המתבשלות התוכניות מתוך קטעים ומציגים
 מיכתבי על עונה גם התוכנית מנחה הבמה. קרשי ועל

 הנוגעות שונות לבקשות ומתייחס ופניותיהם צופים
ריקוד. או שיר ושם פה ומשבץ למישדרים,

5.11.83 שבת יזם
— 3 ערוץ — 6.00(בענן קשת לילדים: •

 הדומה לילדים, סידרה ערבית; מדבר — דקות 20
 בטלוויזיה המפורסמת הילדים לתוכנית במתכונתה
 ילדים סיפורי המספרת וסוסו, סמי בערבית הישראלית

שונים. המחשה באמצעי
9.30(מוצ״ש של הבידור תוכנית בידור: •

אנגלית). מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ —
 של השבועית הבירור בתוכנית מפורסמות ולהקות זמרים

 משנות מפורסמים שירים הפעם הירדנית. הטלוויזיה
והשיבעים. השישים

6.11.83 ראשו! יום
 —10.15(מפורסמים רומנים רבי־מכר: •

 עיבוד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 של בכיכובם וידועים מפורסמים רומנים של לטלוויזיה

השחקנים. טובי
7.11.83 שגי יזם

 — 10.15( הצלה יחידת ופעולה: מתח •
 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 קו&נדו יחידת שהיוו אנשים של נבחרת קבוצה על מתח
 לברוח הצליחו הם בכפם. עוול לא על שנכלאו עד מעולה

 בריחה כדי תוך החוק. מפני מתמדת בבריחה נמצאים ומאז
 קשות משימות עצמם על מקבלים הם לחתרת, וירידה

 תחבולה, תיחכוס, של רבה מידה המצריכות ומסוכנות
 בראש מסחררים. מכוניות ומירדפי אלקטרוניים עזרים

 ולצידו פפרד) (ג׳ורג׳ סמית חניבעל עומד הקבוצה
קולא. ומלינדה שולץ דוויט בנדיקט, דירק מככבים

8.11.83 שלישי מם
 — 9.10( הסודי הצבא וריגול: מתח •

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

 ברנרד בהשתתפות: הנאצי. הכיבוש בעת הצרפתית
יארדלי. וסטפן ריצ׳רדס אנג׳לה פרנסים, ז׳אן הפטון,
3 ערוץ — 10.10( גירש לילות בידור: •

 בחודש ערבית). ומזמר מדבר — דקות 50 —
 חלק בו שלקחו ענק פסטיבל בירדן נערך שעבר אוגוסט
 ערב. מארצות להקות ובייחוד העולם, מכל להקות

 והיה פולקלוריסטיים מופעים של מיגוון כלל הפסטיבל
 צילמה הירדנית הטלוויזיה בירדן. ביותר המדובר לאירוע
 זוכים אנו שלישי יום ומדי פסטיבל, מאותו רבים קטעים
 פעם כל כאשר מהפסטיבל, נבחרים קטעים לראות
מסויימת. לארץ המישדר מוקדש

א מאדם ומונטבלן: טרנר
10.15 שעה שישי, יום

מטרותיו מותחן: •
— 10.30( אנדרוס של

 הפרק במהלך אנגלית). מדבר
 של מותה בסידרה, החמישי

 העיתונאי־ חוקר הפורנו, מלכת
 נסיבות את אנדרוס תחקירן

 החקירה כאשר צעירה, של מותה
 סירטי של מפיקיהם אל מוליכה
פורנו.
 כבוד כן, קומדיה: •
 מדבר — 11.15( השר

 האחרון בפרק אנגלית).
 נאמנות, של שאלה בסידרה
 העמדות ניגוד להחשף ממשיך

 פקידי לעומת הפוליטיקאים של
 ביטוי לכדי המגיע הממשלה,

 סיר ומזכירו כשהשר חריף
 של ועדה בפני מופיעים אמפריי,

פרלמנט. חברי

ראשון יו□
6.11

 מה שבועי: מישדר •
 מדבר — 8.15( שבא

בשי שבועי מישדר עברית).
 סופר אסתר מפיקים: חי, דור

כהנוביץ. ודינה
מילחמת תיעוד: •

 — 9.30(בספרד האזרחים
 שישי פרק אנגלית). מדבר
 של זו מעולה בסידרה ואחרון

 תחת הבריטית, הטלוויזיה
ותבוסה. ניצחון הכותרת

רא אהבה דרמה: •
 מדבר — 10.30( שונה

 הבי־ של דרמה אנגלית).
 שני של אהבה סיפור ובה בי־סי,
 שונה רקע בעלי בודדים, אנשים

 מתקדם בגיל הנפגשים לחלוטין,
 יוצרים שהם תוך חייהם, של

 בני התנגדות נדיר. ידידות קשר
 אושרם על מאיימת המישפחה

על תגר הקוראים השניים, של

 וחצבים עטרי גלי של יום עוד
 של האחרונה בהופעה פורחים

תיסלאם.
 מה דתית: כפייה •

מדבר — 8.30( הקשר ׳
 דת בענייני שעשועון עברית).

 בהשתתפות מצומצם לציבור
גל. ודובי צפיר טוביה
 צלע קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.05 האדם
 שנונה קומדיה אנגלית).
 ג׳ורג׳ הבימאי של ומפורסמת

 נדרש מדינה פרקליט קיוקור.
 שניסתה אשה לרין לתבוע
 בבית־ מולו, בעלה. את לרצוח

הנאש להגנת עומדת המישפט,
 מישפטנית. היא שאף אשתו, מת

 מבשר בבחינת שהוא בסרט
 האישה, זכויות על למאבק
 קתרין טרייסי, ספנסר מככבים
 וטום הולידיי ג׳ודי הפבורן,
איואל.

ש יום חמי
3.11

 בדים סיפורי בידור: •
 עברית*. מדבר — 8.02(

 של סירטו התוכנית במרכז
 דנטון ואידה אנדז׳יי הבימאי
 האמריקאי הבימאי של וסירטו

 מילחמה. מישחקי בדהם ג׳ון
גורדון. ורחל ינאי צבי מנחים:
שותפים מותחן: •

 מדבר — 10.10( לפשע
 על המבוססת סידרה אנגלית).

 כריסטי. אגאתה של סיפורים פי
 קורה השגריר, של נעליו בפרק
 של למיטענו מוזר משהו

 על החדש האמריקאי השגריר
 הפליג שבה האוניה סיפון

 חוקרים וטאפנס טומי לאנגליה.
 של לבקשתו העניין את

השגריר.
בגו דברים מלל: •

 עברית*. מדבר — 9.15(
בהנ דו־שבועית בידור תוכנית

 אהרון ובהפקת שליו מאיר חיית
גולדפינגר.

מא קולנוע: סרט •
 מדבר —10.15(איקס דאם

מלו באנגליתז. ומדמיע
 סכרינית, אמריקאית דרמה

 והפכה עצומה להצלחה שזכתה
המלודרמתי. הקולנוע של סמל

ת ב ש
5.11

 8.30 בנסון בידור: •
 הפרק אנגלית*. מדבר —

 על ומספר ממשיך מלכותי סיוד
 המושל של במעונו המתרחש
בנסון. הכלכלי ויועצו גטלינג,

 מככבים בדרמה המוסכמות.
קינג. ודייב סלרס אליזבט

ש1שי זו
7.11

הא ספינת בידור: •
מדבר — 8.031 הבה

 המבדרת הסידרה אנגלית).
 הקבוע הצוות עם למסך שבה
 של בהפלגה חדשים, נופים ועם

לעולם. מסביב הספינה
מו אינפנטלוויזיון: •
אנג מדבר — 9.30( נית

 המעריץ הכותרת תחת לית).
הנח הסידרה ממשיכה האלמוני

 שהוקרנה ביותר לגרועה שבת
 צופי את להלאות מסכינו, על

הישראלית. הטלוויזיה
 10.55( זרים מותחן: •

 סידרת אנגלית). מדבר —
 המביאה מעולה, בריטית מתח

 מיוחדת יחידה של סיפורה
 מורכבות. פשע בעיות לפיתרון

במרוצה. בא המוות הפרק שם

שליש• יום
8.11

רו סכרינית: דרמה •
 — 10.10( מילחמה חות

 שישי פרק אנגלית). מדבר
 המייגעת זו, מייגעת בסידרה

 הצופים שעל המחשבה עם יותר,
בסידרה. פרקים 12 עוד לסבול
 11.00( כרמן באלט: •

 מהנודעים, באלט מוסיקה). —
 ג׳ורג׳ מאת מוסיקה על המבוסס

 להקת היא המבצעת כאשר ביזה,
בכי פאטי, רולאן הכוריאוגרף

 ברישניקוב מיכאל של כובו
 זאנמיר וזיזי חוזה דון בתפקיד
כרמן. בתפקיד
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