
כוכב מאותו חבר דותן:
11.05 חמישי, יום א: רשת

תוכניות
רביעי ום

14.12
 פעם המוסיקה: קול •
 של יצירתו ).8.00( ועוד

בריוסקוונצוז לוצ׳יאנו המלחין

 הסופראנו זמרת של בביצועה ,3
בארבריאן. האתי הנהדרת

 להיט עוד טלוויזיה: •
לו להיטים מיכחר —

 מזמר — 8.02( עזיים
ת אנגלית). שמעו בתוכני  יו

 בילי הזמרים בביצוע שירים
 אסטון שינה דוראן, דוראן ג׳ואל,

.17 ולהקתארקיע
טל סרט טלוויזיה: •

 לרצח חזרה — וויזיה
אנ מדכר — 10.05(

 המתח סרט בסיגנון גלית).
 מברודוויי. מחזאי הקלאסי,

 פרסטון), (רוברט דניסון אלקס
 מחזהו לקריאת שחקנים מזמין

 תוכנית זוהי בעצם אך החדש.
 ארוסתו רוצח את ללכוד

 (לין וולס מוניקה השחקנית,
 לפני שנה שנרצחה ראדגרייב),

כן•

חמיש יום
15.12

שעה המוסיקה: קול •
דגול אמן במחיצת

ת ).12.00( כני  יצירות בתו
הדגול הפסנתרן בביצוע

הורוביץ. ולאדימיר
 — סידרה טלוויזיה: •
 — 10.10( המלאכים זעם

 אנגלית).פרקשלישי מדבר
 מקבלת פארקר ג׳ניפר בסידרה:

 שחטף פושע על להגן עליה
 כי לה מתברר הזמן עם ילדה.
 המצב בלחץ בשיקוליה. טעתה

 באין פונה היא נתונה היא שבו
 מורטי, של לעזרתו ברירה

 אחריה המחזר המאפיה, מראשי
רב. זמן הצלחה, בלא

 חבר — א׳ רשת •
 ).11.05( כוכב מאותו
 רדיופונית היכרויות תוכנית
 דותן, דודו עם חי בשידור
 הצלחת על המבוססת תוכנית

בגלי־צה״ל. פאר מני של עבר
 בגו דברים טלוויזיה: •

 עברית). מדבר —11.05(
 בביתה הפעם מתארחת התוכנית

 לאצרוס־יפה, חווה פרופסור של
 בשיחה האיסלאם. דת חוקרת
 מהו השאלות: השאר בין עולות

,2 2 _ _

מועדפות
 ובין היהדות בין הדימיון

 קווי התפתחו כיצד האיסלאם?
 מהי הדתות? שתי בין הזיקה

 כוחה מוסלמית, קנאות־דתית
 יעקב ד״ר מנחה: והסכנות?

שביט.

16.12
 עונת ב׳: רשת •

 )עמנואל4.10(הדובדבנים
 בסידרה נוסף פרק מביא הלפרין

 שנות מאה על המספרת הנהדרת
צרפתי. זמר

 למען הכל טלוויזיה: •
 מדבר —10.15(הניצחון

 אנגלית).םרפזקולנוע׳וליטי,
 הסופר של סיפרו על המבוסס

 וידאל. גור הנודע האמריקאי
 אחת מיפלגה של מועמדים שני

 קשה, בחירות מערכת מנהלים
 מיפלגתם במועמדות לזכות כדי

 ארצות־הברית. נשיא למישרת
 כל את בפרוטרוט מתאר הסרט

 השיטות הפוליטיים, התכסיסים
 הרפש והטחת הפסיכולוגיות

 כל נוקטים. המועמדים ששני
 שואף המועמדים משני אחד

 היוצא, הנשיא בירכת את לקבל
 במיספר לתמוך העשוי דבר

בו. שיתמוך בוועידה, הצירים

שבת
17.12

 — המוסיקה קול •
)תסכית12.00ברזל( פרפר

 של עטה פרי מפינית, מתורגם
 התסכית ארא. אניטה המשוררת

החווייה את המאזין באוזני מביא

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
עי 01י 14.12.83 רבי

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

 לדימיון יותר קרובות הן שלעתים מדהימות תופעות
 אנושיים ושיאים במציאות, מתרחשות אך לאמת, מאשר

 הסידרה נשימה. עוצרי ומיבצעים שונים בתחומים
 דווידסון, ג׳ון טלוויזיה: מכבי שלישיית על־ידי מוגשת

דרקדנטון. ופראנק קרוסבי לי קתי
 50 — 6 ערוץ — 9.10(תיעודי: סרט •

ה מדי אנגלית). מדבר — דקות מקרינ  שבוע
 בררך־כלל תיעודי, סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה

 הרפואה, בתחומי מעניינים בנושאים המטפל אנגלי,
והכלכלה. החברה

שי יזם 15.12.83 חמי
 3 ערוץ — 5.50(ילדים מישחקי לילדים: •
 ערבית)תוכניתלילדים מדבר — דקות 25 —

 שחקנים צמד על־ידי המוגשת־ ירדנית, בהפקה הרך בגיל
 בתוכנית ילדים. על לחבבה כרי בבובות המסתייעים

 מישחק, ריקוד, שירה, רבים: המחשה אמצעי משולבים
ועוד... סרטים
 —10.15(אמריקאי קולנוע סרט קולנוע: •

קרז מדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ  שבועמו
 עם השיבעים, משנות יחסית, חדש קולנוע סרט זו בשעה

ידועים. שחקנים
שי ם1י 16.12.83 שי

 — הערוצים שני — 3.00( כדורגל: •
ת אנגלית)תחרויורבדורגצבחרות מדבר גו לי ך  מ

וגרמניה. באנגליה הלאומיות
 — 8.30(וולם אורסון מיסתורין: סידרת •

 אנגלית)םידרת מדכר — דקות 50 — 6 ערוץ
 הטלוויזיה מירקע על בזמנו שהוקרנה ומיסתורין מתח

 מיסתורין סיפורי מציגי וולס אורסון השחקן הישראלית.
עליו. החביבים בנושאים ואימה
 — 9.10(החטאים עיר עלילתית: סידרה •

 אנגלית)םידרה מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 השנים בין באירלנד, אשר בדבלין החיים את המתארת

 והתמותה רב, עוני שם שרר שנים באותן .1913—1907
 מבוססת זו סידרה העניה. האוכלוסיה בקרב גדולה היתה

פלנקט. ג׳יימס של סיפרו על

ת יום ב 17.12.83 ש
 — 6.30( מספיק זה שמונה קומדיה: •

אנגלית)טידרה מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 ילדים, שמונה ולו אלמן אב אודות וחביבה משעשעת

 בנותיו לגיל מתקרב שגילה צעירה אשה לו הנושא
משעשעות. סיטואציות נוצרות זה רקע על הבוגרות.

 ערוץ — 7.30(מארח מאזן חגי פולקלור: •
 ערבית)םיפוריםמחיי מדבר — דקות 30 — 3

 דרך על בדוויות. ובמעשיות באגדות משובצים היום־יום
השעה. בעיות את לפתור מנסים והסיפור המשל
שון יום 18.12.83 רא

 — 6.00( הגמדים אי לילדים: סידרה •
)םידרה5אנגליר מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ

 בלב־ים, נטרפה שספינתם אנשים חבורת על משעשעת
 אליו. הגיעה לא שהקידמה שכוח־אל, לאי מגיעים והם
 אך באי, שגדל מצמח שאכלו אחרי גמדים, הופכים הם

 כדי לאי, מישלחת של לבואה עד באושר, שם חיים
לאתר״תיירות. להופכו

ד יזם 19.12.83 ש
6 ערוץ — 7.15( היום ספורט ספורט: •

תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —
 החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה המגישה
ובעולם. בצרפת
6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •

אנגלית).פרקיכנוספים מדבר — דקות 25 —
 בתפקיד הכושי. ומנהל־ביתו המושל על הקומית בסידרה

גיום. רוברט בנסון:
שי יום 20.12.83 שלי

 30 — 3 ערוץ — 9.30(זרקור פולקלור: •
יגנונותחייםמינהגים,0ערבית) מדבר — דקות
 והחברה, הפרט של בחייו אירועים ושאר חתונה טקסי
ובעיר. בכפר
 ערוץ — 8.30(היי די היי קומית: סידרה •

אנגלית)םידרזאנגלית מדבר — דקות 25 — 6
 פרופסור על־ידי המנוהל במחנה־נופש, המתרחשת

 המורגל קאדל) (סימון קמברידג' מאוניברסיטת שפרש
 והצוות הנופשים ביחסי רגיל ואינו אקדמאים, עם לעבוד

במחנה־הנופש.

יי ו—<<*

הניצחון למען הבל פונדה:
10.15 שעה שישי, יום

 הריונה, את המפסיקה אשה של
החש על שלה מנקודת־המבט

 וריגשי־ ההקלה הספקות, שות,
 הכימאי נעזר בתסכית האשם.
 במחלקה מוקלט, תיעודי בחומר

 מבתי־ באחד גינקולוגית,
 אתי משתתפים: בארץ. החולים
 אברהם כוהן, אלברט שילוני,

ואחרים. רונאי
 — קומדיה טלוויזיה: •

 מדבר — 8.30( בנסון
ת אנגלית). ד פו ל מ ק ר פ  ה

מסי אחד עוד מביא במיגרש
גטלינג. המושל בית פורי

 — מותחן טלוויזיה: •
 אנדרום של מטרותיו

אנ מדבר — 10.30(
הפמזפילסמשכברז גלית).

 הכתב חוקר שבו ב', חלק
 מה אנדרוס, מייק תחקירן
הדתית התנועה מאחרי מסתתר

 מגיע בחקירתו אליס. הכומר של
 בוושינגטון, למקורות אנדרוס

 בדבר מזעזע מידע לו המספקים
 מנהיג הכומר, של תוכניותיו

רוחנית". להתגלות ״הליגה
מאחרי ב׳: רשת •

 ).שבועון11.05( הכותרות
ועי טלוויזיה רדיו, לענייני
 מבכירי כמה בהשתתפות תונות,

 פינות עם בישראל, העיתונאים
עו התיקשורת. בנושאי שונות
ומשה מרון אברהם רכים:

נסטלבאום.
 — קומדיה טלוויזיה: •

 — 11.15( הפוך במבט
נוסף פרק אנגלית). מדבר
המז מיושנת בריטית בסידרה

 ז״ל ראש ניקוי את במעט כירה
 בלי הישראלית, הטלוויזיה של

 של והמקומיות האקטואליה
הישראלית. התוכנית

ראשון יום
18.12

מו המוסיקה: קול •
).4.30(ראשון ליום סיקה

 (עברית, תלת־לשונית תוכנית
 פרקי המגישה וערבית) אנגלית
הג מהאיכות נוצרית מוסיקה

ביותר. בוהה
 לקראת טלוויזיה: •

 החלוצים — האש עמוד
עברית). מדבר — 9.40(

 בסידרת ממשיך לוסין יגאל
 האש, עמוד לסידרתו הסקירה
 הציונים של תביעתם על והפעם

 שמתפתח ככל ארץ־ישראל. על
 שעת וקרבה הציוני המפעל

הת־ הופכת המדינית, ההכרעה

ברזל פרפר רונאי:
12.00 שבת, המוסיקה, קול

 למרשימה הקיבוצית נועה
הבינ לוועדות־החקירה ביותר

 ארץ־ישראל. בשאלת לאומיות,
 הקיבוץ רעיון את סוקר לוסין

כאשר גורדון, ד׳ א׳ ימי מאז

 יוסף הפרופסור משתתפים בדיון
(מרכז). עילם ויגאל נדבה(ימין)

 דראמה טלוויזיה: •
 אורח עוברי — קנדית

 אני מדבר — 10.30(
אדי של גלית).סיפורו קנ  זוג

 העיר בחיי המתמודד־ צעיר,
ופיתוייה.

1ש יום
19.12

 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.55( זרים)

<קובזירוק3הפרי אנגלית).
 היחידה אנשי את מתאר וחביב

 הסקוטלנד־יארד של המיוחדת
 בולמן, הפקד של בראשותו

 שירה. דברי המצטט יוצא־הדופן,
 לגלאזגו, מגיעים היחידה אנשי

 של למשימת־שיגרה סקוטלנד,
 משימה אר ללונדון. אסיר ליווי

להרפתקה. הופכת זו

שליש• יום
20.12

הקונ המוסיקה: קול •
 השבועי הקאמרי צרט

שיאלכסנדר )תוכניתו4.30(
 למיבחר המוקדשת תמיר,

קאמריות. יצירות
 — סידרה טלוויזיה: •

 —10.20(מילחמה רוחות
 12 פרק אנגלית). מדבר
 מימד להעניק המנסה בסידרה

הש למילחמת־העולם פופולארי
 סיפרו על מבוססת הסידרה ניה.
 רוברט בה מככב ווק. הרמן של

מיצ׳אם.
 — אמנות טלוויזיה: •

 11.00(טוליאדו של רוחה
סרט אנגלית). מדבר —

 של תולדותיו את המשחזר
 ויצר שחי אל־גרקו, היווני הצייר

 בשיטת מביא הסרט בטוליאדו.
 של סיפורו את התיעורראמה,

פעל. שבהם במקומות האמן,


