
ם שידורים עדפי מו
רביעי יו□

23.11
 הברנשים טלוויזיה: •

 הרעים והנבלים הטובים
— 10.05( מערבון —

 בהד טראנספר״ ,.מנהאטן
— 9.15( חיה פעה

 המציגה חיה, תוכגית אנגלית).
 חיה, בהופעה הלהקה את

בתוכ .1981 ב־ בשיקגו שנערכה
 של עבודתה דרך על גם נית

 עם ההקלטה באולפן הלהקה
גרשו־ ירון הישראלי הפסנתרן

הרעים והנבלים הטובים הברנשים — קנדי + מיציאם
10.05 שעה רביעי, יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
23.11.83 רביעי ם1י

 — 6.30(ייאמן! לא זה מרתקת: סידרה •
 תכנית אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ

 המציגה אמריקאי, טלוויזיה באולפן קהל בפגי המצולמת
 מוזרות או מדהימות ותופעות נשימה עוצרי להטוטים

 התרחשו אך הדעת, על מתקבלות אינן אף בחלקן ביותר,
 אנשים מזמינה גם התוכנית כך. על הוכחות ויש במציאות
 מפיקי אל לכתוב ״מעניינים״, מיקרים להם שאירעו
סיפורם. את להציג מנת על לאולפן יוזמנו והם התוכנית

 עוואד אבו שכונת סטירית: תוכנית •
 מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ — 9.40(

 הווי־חיים המתארת קומית־סטירית, סידרה ערבית).
 בגיל אב הכוללת בירדן, ממוצעת עירונית מישפחה של

 אירוע מתרחש פרק בכל בוגרים. ילדים ושני אם העמידה,
היום־יום. מחיי

24.11.83 חמישי יום
 8.30(בך? מטפל מישהו קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוך —

 בכולבו מתרחשות שעלילותיה אנגלית טלוויזיה סידרת
 מוכרים שבין ביחסים ומתמקדות באנגליה, גדול

ומנהלים. עובדים בין ויחסים ולקוחות,
 — 9.40( השבועי המחזה תיאטרון: •

 מיצרית, הצגת־תיאטרון ערבית). מדבר — 3 ערוץ
 חיה הופעה בשעת לטלוויזיה המצולמת לרוב, קומית

ערבית. ליודעי מהנה בידור קהל. בפני

שי יזם 25.11.83 ש

26.11.83 שבח יום
 מספיק זה שמונה מישפחתית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ — 6.30(
 על 3הש תחת אצליגו מוקרנת זו סידרה אנגלית).

 בהבדל אולם אחרי־הצהרים, ראשון בימי וילדים, הורים
 מאוחרים יותר פרקים מקרינה הירדנית הטלוויזיה אחד:

 אשה לו ונושא מתאלמן האב כאשר הסידרה, של וחדישים
הבוגרות. בנותיו לגיל קרוב שגילה צעירה,
 — 6/3 ערוץ — 10.15( קולנוע סרט •

 11 בשעה מוצאי־שבת בכל ערבית/אנגלית). מדבר
 סירטי ערוציה, בשני מלכותו, הוד של הטלוויזיה מקרינה
 יוכלו הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המיצרי בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו

27.11.83 ראשון יום
 15 — 3 ערוץ — 7.10(מלאכת־יד: •

 המיועדת תוכנית ערבית). מדבר — דקות
 שימוש תוך מלאכת־יד ומלמדת ומבוגרים לצעירים
בית. בכל המצויים פשוטים בחומרים

 — 10.15( הנקיקים ציפורי רנדמכר: •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 המאה. בתחילת אוסטרליה, בערבות המתרחשת דרמתית
 בה ומוצגים מקולו, קולין של סיפרו על מבוססת הסידרה

 קונפליקטים היוצר דבר ושליטה, כוח מאבקי עזה, אהבה
 והכומר סביבתה גדולה, חווה בעלת עשירה אשה בין

 ריצ׳רד השחקן: מופיע הכומר בתפקיד שם. המכהן
צ׳מברליין.

סרט אנגלית). מדבר
 שעזר שריף על הומוריסטי

 במערב וסדר חוק .להשליט
 את שהשלים ולאחר הפרוע,

 כל צורך. עוד בו היה לא משימתו
 מסוכנת כנופיה כי אזהרותיו

 אוזניים על נפלו לפשוט עומדת
 מככב השריף בתפקיד ערלות.
 מילח־ (רוחות מיצ׳אם רוברט

 הכנופיה ראש ובתפקיד מה)
קנרי. ג׳ורג׳

חמיש ום
24911

החבר׳ה טלוויזיה: •
 מדבר — 5.30(מ״תהילוד

 תוכנית אנגלית). ומזמר
 כוכבי של בהשתתפותם מיוחדת
 מסעם בעת שצולמה תהילה,

 כוללת התוכנית באנגליה.
 חברי עם שנערכו ראיונות
 אלברט רויאל באולם הלהקה

 הקומיקאי מנחה: בלונדון. הול
ברנס. ג׳ורג׳
 החבובות טלוויזיה: •

 ומזמר מדבר — 8.30(
מאר החבובות אנגלית).

 הקומיקאית את חות
באלארד. קיי האמריקאית

 שותפים טלוויזיה: •
 מדבר — 10.20( לפשע

 בסיררה, אחרון פרק אנגלית).
 של סיפוריה על המבוססת

 תחת והפעם כריסטי, אגאתה
 הגברת פרשת הכותרת

 מפורסם קוטב חוקר הנעלמת.
 לעזור ומטאפנס מטומי מבקש

 אחרי ארוסתו, באיתור לו
 הליידי של מביתה שנעלמה
 בעיקבות בלונדון. קלונריי
 הבלשים שני מגלים החקירה

 קודר, בבית מוזרות התרחשויות
 רופא של בקליניקה המנוהל
מפחיד.

שיש• יום
25911

 א׳: רשת — רדיו •
 — 4.00( מיפו״ ״אני

שני חלק תיעודי). מישדר
 פולג, ענת של תוכניתה של

 חייהם, את חושפת התוכנית
השקפו תחושותיהם, מצוקתם,

 יפו. ערביי של ותקוותיהם תיהם
 של תמונת־מצב מעלה התוכנית

 הישראלית המציאות בין הקרע
 בעיר הפלסטינית, והתקווה
פלסטין״. של ״כלתה המכונה

להקת טלוויזיה: •

המוסיקאלי. מנהלה שהוא בסקי,

שבת
26911

 ב׳: רשת — רדיו •
 — 7.05( קולנוע כאן

 רדיו שבועון רדיו). שבועון
 דן בעריכת קולנוע לענייני
 מבכירי כמה ובהשתתפות פיינרו
 בתוכנית בארץ. הקולנוע מבקרי
 מעולם וסיפורים סרטים סקירת

הקולנוע.
 ב׳: רשת — רדיו •

 11.05( הכותרות מאחרי
 תיקשורת). שבועון —

 ומשה מרון משה של תויתם
 באחרי העוסקת נסטלבאום,

 התיקשורת עולם של הקלעים
הישראלי.

 — 2.10(ואשתו תאקר בלשית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים שני

 וזוגתו מטסון תים השחקן עם משעשעת סידרת־מתח
 שני בתור — היקס קתרין השחקנית לסידרה, .ושותפתו

 לפתרון שונים אנשים של לפניותיהם הנענים בלשים
 במשימותיהם: תאקר לבני־הזוג עוזרים מוזרות. תעלומות

הסיאמית. וחתולתם ברי) האשה(ברברה אם
 ערוץ — 5.00(שוגון הרפתקות: סידרת •

 באפשרותם שאין לצופים אנגלית). מדבר — 3
 ראשון בימי הלועזי בערוץ המוקרנים ברבי־המכר לצפות
 שישי בימי בהם לצפות ההזדמנות ניתנת בערב,

 ג׳יימס של סיפוח והפעם חוזר. בשידור אחר־הצהריים
 במאה ביפאן מתרחשת הסידרה עלילת שוגון. — קליוו״ל

 נשבית יפאן, לחופי נקלעת פיראטים אוניית .17ה־
 מסמרי״שיער, הרפתקות עינויי־תופת, עוברים ואנשיה
 ריצ׳רד הראשי: בתפקיד והשפעה. כוח על ומאבק

צ׳מברליין,
 — 9.00( 01 מגזין אינפורמטיבי: סרט •

סרט אנגלית). מדבר — דקות 10 — 6 ערוץ
ובמרע. בטכנולוגיה והמצאות חידושים המציג מדעי,

28.11.83 שני יזם
 ,— 6.15( ההתחלה מן טבע: סידרת •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 בטבע פעולות הניסוי, דרו על לילדים, המסבירה מדעית

 מפיקי ועוד. כוח־משיכה אוויר, לחץ אנרגיה, כגון:
 בעריכת ילדים קבוצת כמנחה ברובוט, הסתייעו הסידרה

 של סקרנותם את לעורר מצליחים הם ובכו הניסויים,
זו. לימווית בסיורה לצפות הצעירים הצופים

 3 ערוץ —10.15(המזרח משירי בידור: •
 בידור תוכנית ערבית). מזמר — דקות 50 —

הערבי. בעולם ידועי-שם זמרים בהשתתפות
שי יזם 29.11.83 שלי

 — 8:55( אלפיים שנות לקראת דוקומנטרי:
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ

 על המחר עולם את בוורוד המתארת קצרה דוקומנטרית
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו,

 30 — 3 ערוץ — 9.35(זרקור פולקלור: •
ומינהגים, חיים סיגנונות ערבית). מדבר — דקות

טראנספר׳ ״מנהאטן ״להקת
9.15 שעה שישי, יום

ו ווווו1?ו4שי
27.11

 עמוד לפני טלוויזיה: •
עב מדבר — 9.40(האש
 בתת־סידרה, שני פרק רית).
 שהיה הרצל בתיאודור העוסק

 קיומה ושאלת מתבולל,
 עניינה היהדות של התרבותי

 שביקש כל השום. כקליפת אותו
 ליהודים מיקלט לכונן היה

 ראה לא מדוע כן, אם נרדפים.
 לאמריקה? בהגירה הפיתרון את
 הסופר ישיב זו שאלה על

 מחבר אילון, עמוס והעיתונאי
 מנחה: הרצל. על הביוגרפיה

קטעי בתוכנית, לוסין. יגאל

האש. עמוד סידרת מתוך אורך

שני יום
11 289

 ב׳: רשת — רדיו •
 — 5.05( לבלבלה יומון

 יומית תוכנית כלכלי). 'סקירון
 היממה את המנתחת מעולה,

 בנקאות בכלכלה, החולפת
ובורסה.

שליש• יום
1 1 299

 גלי-צה״ל: — רדיו •
תוכנית — 3.05(יש? מה

 בן יומי מישדר זרוקה). רדיו
 אחת טל. ארז בהנחיית שעה,

 הרדיופוניות הרדיו מתוכניות
האתר. גלי על ביותר והזרוקות

 מי־ רוחות טלוויזיה: •
 מדבר — 10.10( לחמה

 בסיררה תשיעי פרק אנגלית).
 סיפרו על המבוססת הקיטשית

 מעולה מישחק ווק. הרמן של
המצליח מיטשאם, רוברט של

האש״ ״עמוד לפני ■ ס ־׳1 ר! *••.*•••** ****

 התסריט מיגבלות על להתגבר
- ווק. של

 גלי־צה״ל: — רדיו •
 קלאסיות ערב ציפורי

קלא מוסיקה — 11.05(
 והנחיית בעריכת תוכנית סית).

 פרשנויות המביאה עברון, רם
 ישנים, מוסיקאליים לביצועים

 על פיקנטיים סיפורים בשילוב
ומבצעים. מלחינים

 אחר בכל בנמלך. אברהם ערך
 דיון־לילי ייערך השבוע מימי

 מומחים ישתתפו שבו באולפן,
ציבור. ואנשי

 מיוחד: מישדר
עליך״ ״יורדים

 של מיוחד מישדרים שבוע
 בנושא ב׳) (רשת ישראל קול

 ואפשרויות הארץ ־מן' הירידה
 במרכז היורדים. של החזרתם
 התחקיר השידורים, מיבצע

 מצב תמונת ובו עליך יורדים
בצפון־אמריקה. היורדים של

 יום עד )27.11(ראשון מיום
 התחקיר, ישודר ),1.12( חמישי
 6 בשעות רצופים ימים חמישה

עליך, יורדים התחקיר את .7 עד

 עברון צה״ל: גלי
11.05 שעה שלישי, יום


