
תוכניות
רביעי יום

30.11
 הלילה קולנוע: סרט •

— 10.05( האמריקאי
 של סירטו צרפתית). מדבר
 טריפו, פרנסואה הנודע הכימאי

 זה ודמיון מציאות מתחלפים שבו
 'לאחד, הופכים ולפעמים בזה

פריסאית חברת־סרטים כאשר

מועדפות
ה הסרטים שירות תיעודי.של

 ומעונם בביתם העוסק ממשלתי,
 בשיכלם, מפגרים צעירים של

 הנורמאלית. מהחברה הסובלים
 להביא היא הכפר של מטרתו

 יוכלו שבו למצב, מהחניכים חלק
 את עצמם. ברשות בעתיד לעמוד
 העוקב פטינקין, ארן ביים הסרט

 הטיפול אחר מצלמתו בעזרת
 מטופלים שבו בכפר בחניכים

 חניכים. ממאה יותר
חדשה. סידרה טלוויזיה:

 האמריקאי הלילה ביסט:
10.50 שעה רביעי, יום

המלאכים זעם והווארד: סמית
10.20 שעה חמישי, יום

 הבימאי סרט. בהפקת עוסקת
 טריפו) (פרנסואה פראן הוא

 (ז׳אן הצעיר אלפונס והכוכבים,
 אלכסנדר בסרט אביו לאו). פייר
 ואחרים. אומון), פייר (ז׳אן

 כולם הפותחת, בסיטואציה
 עברה ג׳ולי כולם. על מרכלים

קו שנתיים התמוטטות־עצבים
 נלסון ד״ר עם והתחתנה לכן דם

 בה. שטיפל מרקהאם) (דייוויד
 של ידה את מבקש אלפונם
 נערת (דאני) ליליאן חברתו

המ השחקן אלכסנדר, התסריט.
 חייו על לשמור מנסה יותר, בוגר

 ונישואיו אהבותיו האישיים,
 בנמל־ ממתין שהוא שעה בסוד,

 הצעיר. מאהבו לבוא תעופה,
 להשתתף כדי מגיע, אנגלי כפיל

 קטלנית תאונה של בסצינה
 את ונוטשת בו מתאהבת וליליאן
 אך לעזוב, רוצה אלפונס אלפונס.

 מגיעה ואף אותו מנחמת ג׳ולי
למיטתו.

חהיש ום
1.12

תי סרט טלוויזיה: •
 9.30(תקווה כפר — עודי

סרט עיברית). מדבר —

 — 10.20( המלאכים זעם
המ סידרה אנגלית). מדבר
 שאלדון מאת רב־מכר על בוססת
 מופיעה הראשי בתפקיד ג׳יימס.

 של המלאכים מכוכבות אחת
ציארלי.

ש ום שי
2.12

קול סרט טלוויזיה: •
 מהונג־ הרוזנת — נוע

 מדבר — 10.15( קונג
 בראנדו מרלון אנגלית).

 בקומדיה מככבים לורן וסופיה
 צ׳ארלי של ומאוחרת רומנטית
 שב זו, בקומדיה צ׳אפלין.
 אחרי הסרטים, לעולם צ׳אפלין

 לורן, שנים. תריסר בת היעדרות
 שאחרי גולה, רוסיה רוזנת היא

 מתגנבת היא בהונג־קונג, בילוי
 שגריר בראנדו, של לתאו

 סמוייה כנוסעת עשיר, אמריקאי
 לניו־יורק. המפליגה באוניה
 מתחילות ניתפסת, היא כאשר

המשעשעות. ההסתבכויות
 בין—ב׳ רשת רדיו: •

 שיחה — לשבת שישי
 מדבר —11.05(בשניים

ליב־ יצחק של שיחה עברית).

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
30.11.83 רביעי יום
 ערוץ — 5.45(העליזה החבריה לילדים: •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3
 השונות. הרפתקותיהם ועל ילדים חבורת על אנימציה
 מיקצועות בעלי בהציגה חינוכי, מסר גם משלבת הסידרה
לחברה. תרומתם את התורמים שונים,
 אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 8.30(
 לצפות להם הזדמן שלא בינינו, לאלה אנגלית).

 להם ניתנת מסכינו, מעל החביבה הקומית בסידרה
 מספרת הסידרה הירדני. 6 בערוץ בה לצפות האפשרות

 בדירה הגרים וגבר בחורות שתי של קורותיהם על
השמרנים. לשכניהם השייכת משותפת,

1.11.83 חמישי ם1י
— 3 עתץ — 7.00(הכה חשוב חידון: •

 חידונים של שעה ערבית). מדבר — דקות 60
 של שילוב על המבוססים עצמית, בהפקה ושעשועונים

 גם שביניהם ערך, יקרי פרסים — לזוכים ומזל. ידע
 המוצלח: המגיש של בהנחייתו לאירופה. כרטיסי־טיסה

שאהין. ריפעת
 9.10(האהבה ספינת רומנטית: סידרה •

אנגלית) מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —
 שחזרה הפופולרית, הסידרה מתוך חדשים פרקים

 אנשי ושאר סטיובינג קפטן למרקענו. גם לאחרונה
 איתם ומסיירים נופשים, בספינתם מארחים הצוות

שונים. באתרי־תיירות

1.12.83 ששי יום
 — הערוצים שני — 3.00( כדורגל: •

 הליגות מן נבחרות כדורגל תחרויות אנגלית). מדבר
וגרמניה. באנגליה הלאומיות

 — 5.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •
 בשעה ששי יום מדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ

 באורך צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו
ובישראל. בירדן צרפתית יודעי של להנאתם מלא,
 — 10.10( הטלוויזיה שבועון בידור: •

 מגזין ערבית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 טלוויזיה אנשי בימאים, מפיקים, המארח ישיר, בשידור
 מציגים ואף עבודתם, על המספרים ותיאטרון, קולנוע
באולפנים. המתבשלות התוכניות מתוך קטעים

3.12.83 שבת יום
— 3 ערוץ — 6.10(בענן קשת לילדים: •

 הרך, לגיל תוכנית ערבית). מדבר — דקות 20
ושירה. ריקודים סיפורים, בתוכה המשלבת

 25 — 6 ערוץ — 8.30(מ־א-ש קומדיה: •
 שזכתה קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות

 מתרחשת הסידרה בארצות־הברית. רבה לפופולריות
 מילחמת בעת האמריקאי הצבא של שדה בבית־חולים

 מאחרי המתרחש את ״שחור״ בהומור ומתארת קוריאה,
 ופיקודיהם מפקדים ובין ואחיות, רופאים בין הקלעים

 מייק אלדה, אלן בסידרה: מככבים והרחוקה. הזרה בארץ
סוויפט. ולורטה סטירס דיוויר מורגן, הרי פרל,
4.12.83 ראשון יום
 שני — 4.45(מצויירים סרטים לילדים: •

 מצויירים סרטים מיבחר דקות). 20 — הערוצים
ארצות־הברית. תוצרת חדשים
 — 9.10( המצודה דרמתית: סידרה •

 דרמה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 על 19ה־ המאה בראשית באנגליה המתרחשת אנושית
 על המאבק מתחיל: רופא של בקירבו המתחולל המאבק
מאידך. הרפואה שירות ועל מחד, הקיום
5.12.83 שוי יום

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

 בוויאטנאם, ששירתה קומנדו קבצות על סידרת־מתח
 הם למחתרת. וירדו מהכלא לברוח הצליחו נכלאו, וחבריה
 עצמם על ומקבלים שונים אנשים של לפניותיהם נענים

 של רבה מידה המצריכות ומסוכנות, קשות משימות
תיחכום.

6.12.83 שלישי יזם
 6.00(לעננים מעל כסר לילדים: סידרה •
צרפתית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 הצרפתית, הטלוויזיה בהפקת הרך, בגיל לילדים סידרה
השחקנים. תפקידי את ממלאות בובות שבה

 — 9.10( הסודי הצבא וריגול: מתח •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 בימי שקרו מיקרים על המבוססת הבי־בי־סי, בהפקת

הנאצי. הכיבוש השניה,-בזמן מילחמת־העולם

מהונג־קונג הרוזנת ולורן: ברנדו
10.15 שעה שישי, יום

 ורטהיימר, סטף התעשיין עם ני
לה המהפכניות תוכניותיו על

 עיר־ דוגמת תעשייה, ערי קמת
 הוא הקמתה שעל הוורדים,

האחרונות. בשנים שוקד

שבת
3.12

 המוסיקה קול רדיו: •
 המצורעים של יהודית —

עברית). מדבר — 12(
 שמיר, משה מאת חדשה תסכית
 לסיפור חדשה גירסה המביא
 רבת הפקה והולפורנש. יהודית

הרדיו. של משתתפים
קומדיה טלוויזיה: •

 מדבר — 8.30(בנסון —
 קראוס והפעם: אנגלית).

לפידות. אשת
 — מותחן טלוויזיה: •

 אנדרוס של מטרותיו
אנ מדבר — 10.30(

 מנהיג היכן בפרק גלית).
 מייק העיתונאי עוקב הפועלים

 מנהיג־פועלים אחר אנדרוס
שנעלם.

ראשון יום
4.12

 עמוד לפני טלוויזיה: •
 מדבר — 9.40( האש

בוחן בארצנו בפרק עברית).

 האם בנוסח: שאלות לוסין יגאל
קו תנועה היא הציונות

 בריטניה האם לוניאליסטית?
אימ מניעים מתוך בה תמכה

 התעקשו ומדוע פריאליסטיים?
 לארץ־ישראל? לשוב היהודים

 האחד־ ההיבט את בוחן זה פרק
 וההיבט הציונות, של עמי

 משתתפים בדיון ההרצליאני.
 והעסקן איילון עמוס הסופר

נדבה. יוסף הרוויזיוניסטי

שני יום
5.12

 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.50( זרים

 בסידרת נוסף פרק אנגלית).
 רצח המעולה, המותחנים

 במוסקבה, התחתית ברכבת
 ואנשיו, בולמן הסמל מנסים שבו

מסתורית. רציחות לפענח

שי יום שלי
6.12

רוחות טלוויזיה: •
 מדבר —10.10(מילחמה

 בסידרה עשירי פרק אנגלית).
 שמונה (עוד הבלתי־מסתיימת

 לצופה), ומייגעים נוספים פרקים
מיצ׳אם. רוברט של בכיכובו

חוזר גזית נבי
 שבה דצמבר, חודש בראשית
 של היומית תוכניתו לגלי־האתר,

 ברשת עניין, יש גזית גבי השדרן
.4 עד 2 בשעות ב',

 את לחיים תחזיר עניין יש
 על־ ,המיותמת השידור מישבצת

 להשיב גלי־צה״ל פעלולי אף
 בשעות הבכורה את לעצמם
 גזית, של בתוכניתו אלה. שידור

 ושאר המרתקות הפינות תשובנה
 זו תוכנית שהפכו המרכיבים,

מובילה. רדיו לתוכנית
3 3


