
 ההסדר דנוואי:
9.50 שעה שישי, יום

10.12
 — א׳ רשת רדיו: •

 תוכנית ).12.05( אפגניסתן
 שנים ארבע במלאת מיוחדת

הרוסית. לפלישה
בי סידרה טלוויזיה: •

 — 8.30 בנסון — דורית
 בפרק אנגלית). מדבר
 משתכנע בלוז שרה קראוס

 להנחות ההצעה את לקבל בנסון
 מקומית, ״שירותרום״ תוכנית
 מבטלים מהאמנים חלק וכאשר

 נאלץ הוא השתתפותם, את
 את למלא מקראוס לבקש

מקומם.
 — מותחן טלוויזיה: •

 אנדרוס של מטרותיו
 אנגלית). מדבר — 10.30(

 נהרג אשכבה, תפילת בפרק
 ממחנה בריחה בשעת צעיר בחור

 רוחנית', התגלות .ליגת
 אלים. הכומר עומד שבראשה

 למייק פונה הבחור של אמו
 את לחקור בבקשה אנדרוס

 תנועתו מאחרי המסתתר
הכומר. של הרוחנית .

שון יום א ר
11.12

 — תיעוד טלוויזיה: •
 9.40( האש עמוד לקראת

 פרק עיברית). מדבר —
 לעמוד המבוא בסידרת רביעי
הציונות הכותרת תחת האש

 יגאל יבהיר זה בפרק והערבים.
 הזכויות שלילת את לוסין

 בוחן הוא ארץ־ישראל. מערביי
 הפלסטיני, העם של קיומו את

 אילון עמוס בין ויכוח ומנחה
נדבה. ויוסף

שני ום
12.12

 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.20( זרים

 בדידות הפרק אנגלית).
 ארוכים למרחקים השוטר

 המבצע מסוכן אסיר על מספר
 כשהוא מהכלא, נועזת בריחה
 כדי עיקבות, של שובל מותיר

 הבינעירונית שהיחידה להבטיח
 מריח בולמן בפרשה. תטפל

 הופכת והעלילה מלכודת,
למרתקת.

ש• יום לי ש
13.12

 — סידרה טלוויזיה: •
 — 10.20( מילחמה רוחות
 11 פרק אנגלית). מדבר
 על המבוססת הקיטשית בסידרה

 של בכיכובו ווק, חרמן של סיפרו
מיצ׳אם. רוברט
 נט — גאז טלוויזיה: •

 מוסיקה). — 10.50(אדרלי
 נגן שבמרכזה ג׳אז, תוכנית

 אדרלי. נט הנודע הסקסופון
 ובה בנידיורק, צולמה ההופעה

 נגני מחשובי כמה משתתפים
בארצות־הברית. כיום הג׳אז

תוכניות
רביעי יום

7.12
 המוסיקה קול רדיו: •
בוקר של קונצרט ■

 חן, דויד של תוכניתו ).7.07(
 היצירות בין יום. לפתיחת
 ברליוז לרוסיני, טל וילהלם
 הכובע פליה למחול, הזמנה

 עבור נוספות, ויצירות המשולש
דרך המחפשים הישראלים

ת עדפו מו
 דמעות של בים לבכות —
 ערבית). מדבר — 5.30

 מיוחסת למישפחה בן חסאם,
 לשאתה ומחליט בסמאה מאוהב

 את רואה לא אמו אך לאישה.
 שסמאח עוד מה יפה, בעין הדבר

 עקב לימודיה להפסיק נאלצה
 והולך המחמיר ומצבו אביה מות
 האם בשחפת. החולה אחיה של

משתת ביניהם. לסכסך מנסה
 עבד־ מחמוד רמזי, סוהיר פים:

ואחרים. אל־עזיז

שכזה שיגעון וקינרי: וודוורד
10.05 שעה רביעי, יום

 ביום שפיות־הדעת לשמירת
- רגיל. חדשות
 יש — ב׳ רשת רדיו: •
 — 2.05(גזית גבי עם עניין

 מישדר עיברית). מדבר
 גבי של המעולה אחרי־הצהריים

האתר. לגלי שב גזית,
קול סרט טלוויזיה: •
 שכזה שיגעון — נוע

 אנגלית). מדבר — 10.05(
 הוא קונרי) שיליטו(שון סמסון

 כמנקה לפרנסתו העובד משורר
 רעייתו עם ביחד שטיחים.

וודוורד) (ג׳ואן רודה המלצרית,

ע יום מי 1ח

קול סרט טלוויזיה: •
 — 9.50( ההסדר — נוע

 לארי אנגלית). מדבר
 איש דאגלס), (קירק אנדרסון
 מעושרו, נהנה מבריק, פירסום

 ריקניים כמה עד שמתברר עד
 המזו־ ה״הסדרים' ומערכת •חייו,

 מתגרה שהוא אחרי שלו. ייפים
 מכוניתו נהיגת בשעת בגורל

 לארי מחליט בגשר, ומתנגש
 פונה הוא חייו. את לשנות
 בבקשת קח (דבורה לאשתו

 על כועסת שהיא אלא עזרה,
 (פיי גוון עם שניהל הרומן

 לטוס מחליט לארי דאנאווי).
 אביו את ולבקר לניו־יורק

גוון. את מאתר הוא ושם החולה,

8.12
 על — ב׳ רשת רדיו: •

 ).5.30( ואנשים מיספרים
 כלכלי, מגזין של תוכנית
 בתוכנית זליגר, גדעון בעריכת

בתופ המצליף כלכלנים, צוות
במשק. שונות עות

 טבע סרט טלוויזיה: •
 מדבר — 8.30(עקרבים —

 מסרטיו אחד עוד אנגלית).
 אטנבורו, דיוויד של המעולים

 העקרבים, על הפעם המספר
 פני שעל ראשונים יצורים אותם

ההישר כושר בעלי כרור־הארץ,
 מובא במישדר יוצא־הדופן. דות
 העקרבים סוגי 600מ־ חלק

 על כדור־הארץ, פני על המצויים
 אופן שלהם, ההזדווגות ריקודי
 .הולדת ועל הטרף לכידת

הקטנים. העקרבים
 — סידרה טלוויזיה: •
 — 10.10 המלאכים זעם

 שני פרק אנגלית). מדבר
 רב־מכר על המבוססת בסידרה

 שאלדון(שראה־אור סידני מאת
 פותחת זה בפרק בעיברית). גם

 משלה מישרד פארקר ג׳ניפר
 על להגן עצמה על ומקבלת

שחור. רוצח
 — מלל טלוויזיה: •

 מדבר — 10.55(מיפגשים
 בהנחיית תוכנית עיברית).

 עולה הפעם מרגלית, דן הכתב
 לשיחה לנצרת־עלית, התוכנית

וערבים, יהודים בין

שי יום שי
9.12

ערבי סרט טלוויזיה: •

ת ב ש

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
7.12.83 רביעי יום

 ערוץ — 7.45(שח־מת חינוכית: סידרה •
 זו סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6

 ״המלכים' במישחק חדשים וצעדים גישות מציגה
 מובנת, בצורה מוגשת הסידרה תבל. ארצות בכל המקובל
 רב ידע להם שאץ אנשים הן ממנה להנות ויכולים

מנוסים. שחקנים והן בשח־מת,
10.15( וגאס לאם ובידור: מתח סידרת •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 מי כל כשנתיים, לפני מסכינו על שהוקרנה סידרה
 שכננו של המירקע מעל בה לצפות מוזמן אותה שהחמיץ
 והבידור ההימורים בעיר מתרחשת היא ממיזרח.

 טוני ועם פרטי, בלש בתור יוריק רוברט עם לאס־וגאס,
קרטיס.

8.12.83 חמישי חם
3 ערוץ — 5.25(מקרוני לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 המתנסים בית־ספר, תלמידי קבוצת בה שמשתתפת

 צורות הכרת שמטרתם מעניינות, ובהרפתקות בחוויות
שונים. למיקצועות והתוודעות מגוונות חיים
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 גלריה ומציגה בניו־יורק, בתחנת־מישטרה המתרחשת

 וכייסים, גנבים ובלשים, שוטרים כגון: דמויות של
 הל הוא הסידרה כוכב לתחנה. בטעות הנקלעים ואנשים
שוטר־החרש. מילר ברני בתפקיד לינתן,

9.12.83 שישי יום
 הנסתרת המצלמה משעשעת: סידרה •

 מדבר—דקות 25 — הערוצים שני—1.10(
 על הבנויה אמריקאית טלוויזיה סידרת אנגלית).
 תמימותם ניצול תוך ומצחיקות, מפתיעות סיטואציות

 קהל לפני מוגשת התוכנית אנשים... של ליבם וטוב
ג׳ורג׳. ופילים פנט אלן של בהנחייתם באולפן,

 —10.15(ואשתו הארט בלשית: סידרה •
 פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 רוברט הצמד של בכיכובם הפופולארית בסידרה חדש
 הזוג בני ואשתו' ״הארט בתפקיד פארוס, וסטפני וגנר

 לעת כבלשים משמשים הרב הרכוש ובעלי יפי־התואר,
והומור. מתח בתוכה המשלבת בעלילה מצוא,
10.12.83 שבת יזם
3 ערוץ — 5.45(סאק-מן מצוייר: סרט •

 אנימציה סידרת אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 הטלוויזיה מישחק שנחל הגדולה ההצלחה אחרי שהופקה

 הרוצים השדים על לגבור מצליח שגיבורו זה, שם הנושא
 שהוא הכוח גלולות ובעזרת הרבה בעורמתו אותו, לחסל

״זולל'...

9.00(כוח של דיוקן דוקומנטרית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 מעמיק ותחקיר מידע על המבוססת אמריקאית •סידרה
 מפרקיה פרק בכל העוקבת טיימס, ניו־יורק כתבי של

 הפרטיים, חייו — מפורסם מנהיג או מדינאי אחר
 והחלטותיו, מעשיו על שהשפיעו וגורמים מאורעות
 ארצו של ההיסטוריה בעיצוב שלקח והחלק אישיותו

 נאצר סטאלין, קנדי, היטלר, (כגון: לכך והמניעים
ואחרים).

11.12.83 ראשו! יום
 — 10.15( החוחים ציפורי רב-מכר: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 המתרחשת מקלוג, קולין של סיפרה על־פי עלילתית
 מישפחת של סיפורה את ומגוללת המאה, בתחילת
 כבשים. לגידול ענק חוות המנהלת לאוסטרליה, מהגרים
 בעלת של אחיה בת מגי, של בדמותה מתרכזת הסידרה
 לחיות שנדר צ׳מברליין) בכומר(ריצ׳רד המתאהבת החווה,

 תפנית מקבל הבלתי־אפשרי האהבה סיפור פרישות. חיי
 הופקה הסידרה צוואתה. גילוי ועם הדודה של מותה עם

 בה ומשתתפות אי־בי־סי הטלוויזיה רשת על־ידי
וורד. ורייצ׳ל סטנוויק ברברה השחקניות

12.12.83 שני יום
 — 6.55(בלתי-אפשרית מטרה תעודה: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 והישגי האנושות המצאות את לעומק הבוחנת דינמית

החיים. שיטחי בכל המדע
6 ערוץ — 9.10(אסטור ננסי ביוגרפיה: •

 בהפקת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ויפה צעירה אשת־רוח של חייה על הבי־בי־סי

 למען ונלחמה במוסכמות שמרדה הרל), מווירג׳יניה(ליזה
 בעלה, בסיוע ושם, לאנגליה עברה היא לנשים. זכויות

 הבריטי, המימסד את זיעזעה פוקס) אסטור(ג׳יימס ולדורף
 ביתה באנגליה. הראשונה הפרלמנט לחברת היתה כאשר

 הבליץ בעת ומדיניים חברתיים לאירועים מוקד היה
השניה. במילחמת־העולם בפליימות

13.12.83 שישי יום
 ערוץ — 7.10(בספורט השבוע ספורט: •

 מקיפה סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3
ובינלאומיים. מקומיים ספורט אירועי של

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

 ההופעה בעל סלק, תום של בכיכובו אמריקאית
 לסמל־מץ קצר זמן תוך שהפך הנאה, הספורטיבית

 את המעמיד פרטי, בלש הוא מאגנום בארצות־הברית.
 ואמצעי מפוארים מגורים תמורת המיוחדים שירותיו
 ג׳ון השחקנים מככבים סלק תום לצד מכובדים. מיחייה

מוסלי. ורוג׳ר מקטי לארי הילרמן,
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