
ת פו ד ע מו ת כניו תו
רביעי יום

12. 21
 כל — בי רשת רדיו: •

 מגזין ).10.00(הרשת צבעי
 ורא־ חדשות מיבזקי עם יומי,
 דויד עורך: היום, בענייני יונות

מרגלית.
 — בידור טלוויזיה: •

 מדבר — 8.02( פוס עד
 אנגלית). מזמר עברית,

החשוב האמריקאי הפופ שבועון

 ).8.00( היטבת ליל צרט
אי יומן בהשבוע למואסים

 הערוכה מעולה תוכנית רועים,
 מאת יצירות ובה הד, שלמה בידי

 צ׳ייקובסקי, בריטן, קורלי,
ואחרים. בארטוק ראוול,
קול סרט טלוויזיה: •
 קלייר לילה אגדת — נוע

 אנגלית). מדבר — 9.15(
 ואלמונית צעירה שחקנית
 הראשי בתפקיד להופיע מוזמנת

 של לזיכרה המוקדש בסרט
שנים שמתה יפהפיה, כוכבת

 תחרות עורך בילבורד בעולם
 המו־ הווידיאו לסירטי שנתית

לטו פרסים ומעניק סיקאליים
 כמה יובאו בתוכנית שבהם. בים

בפר באחרונה שזכו מהסרטים
 כן כמו זו. בתחרות חשובים סים

 דוראן להקת של שירים יושמעו
 עם באנגלית וראיונות דוראן

הלהקה. חברי
קול סרט טלוויזיה: •
 —10.05(קונראק — נוע

 המבוסס סרט אנגלית). מדבר
 שבו קונרוי, פאט של סיפרו על

 מימי חוויותיו את מספר הוא
 בבית־ספר צעיר מורה היותו

 ארצות־הברית, בדרום באי־נידח
כושים. תלמידיו שכל בית־ספר

22.12
 — א׳ רשת רדיו: •

רו מלחינים מאת מוסיקה
התוכ במיסגרת ).7.07( סיים

 יושמעו בוקר של קונצרט נית
 רימסקי־קורסקוב, של יצירות

וגלאזונוב. חרניקוב גלינקה,
סידרה טלוויזיה: •

 וחבריו סטוקי — חדשה
 אנגלית). מדבר — 5.30
 פרקים, ששה בת בריטית סידרה

 הסידרה הבי־בי־סי. בהפקת
 של בית־הספר ימי על מבוססת

 קיפ־ רודיארד האנגלי הסופר
 המאה של בבית״הספר לינג,

 שלושה הסידרה, גיבורי .19ה־
 ״סטוקי בכינוי הידועים נערים,

וחבריו".
— תעודה טלוויזיה: •

אגם — לוצייה סנט ■י
8( בראשית  מסידרת ).30.

 אטגבורו דיוויד של הטבע סירטי
 מספר הסרט הבי־בי־סי והפקת

שבזולולנד. לוצ׳יה סנט אגם על
 — דיון טלוויזיה: •

10( מיפגשים מד — 55.
 תיוחד התוכנית עברית). בר

 בחברה הפרטית לרפואה הפעם
 כותלי בין ותפגיש הישראלית,
 המחפשים רופאים בית־חולים

 מעל משולם הכסף שבה רפואה
 ורופאים לו, מתחת ולא לשולחן

שוויונית. לרפואה המתנגדים

 בליל בתאונה, לכן קודם
נישואיה.

שבת
24.12

 — א׳ רשת רדיו: •
 פאול למשורר הומאז׳

4( צלא* .0 המוק תוכנית ).5
 ממוצא היהודי למשורר דשת

מגדולי אחד שהפך רומני,

וחבריו סטוקי וודנוט:
5.30 שעה חמישי, יום

 הגרמנית. המודרנית השירה
 הולדתו בנוף שתעסוק בתוכנית

 יצחק ישתתפו המשורר, של
המ נוף, אותו יליד בן־אהרון,

 עורכת ואחרים. זך נתן שורר
צוקרמן. אילנה ומפיקה

 — סידרה טלוויזיה: •
8( בנסון  מדבר — 30.

 מן מראה הפרק אנגלית).
 והמושל בנסון את מביא הגג

 כדי בית־המושל, לגג גטלינג
המו טלוויזיה. אנטנת להתקין

 מצילו, ובנסון נופל כמעט של
 האנטנה, על תקועים ושניהם

 לקריאותיהם. ישעה שאיש מבלי
 את פותחת קראוס כאשר רק

 ההפרעות. את ומגלה הטלוויזיה
 מפילה היא גם אך לגג, עולה היא
 מבלים ושלושתם הסולם, את

בית־המושל. גג על לילה
 — סידרה טלוויזיה: •

אנדרוס של מטרותיו

שישי יום
23.12

קוני - א׳ רשת רדיו: •

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
21.12.83 רביעי □1י

8.30(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערדן —
 על המספרת המוצלחת, הקומית בסידרה נוסף פרק

 וכריסי(סוזן דוויט) ג׳נט(ג׳ויס נערות שתי של קורותיהם
 שכניהם דימר), (ג׳ון ג׳ק לדירה ושותפן סאמרס*

 לינדלי), ואודרה פל רופר(נורמן מישפחת ובעלי-דירתם,
 וגבר נשים שתי כאשר שנוצרות, הקומיות והסיטואציות

שמרן. לזוג בשכנות אחת דירה חולקים
 עוואד אבו שכונת סאטירית: תוכנית •

 מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ — 9.40(
 הווי־־זזיים המתארת קומית־סאטירית סידרה ערבית).

 בגיל אב הכוללת בידח, ממוצעת עירונית מישפחה של
 אירוע מתרחש פרק בכל בוגרים. ילדים ושני אם העמידה,

 לימודים, מחלוק פרנסה, בעיות כגון: היונדיום מחיי
ועוד. תעסוקה

22.12.83 חמישי יום
6(נעים אנו לנוער: תוכנית •  ערוץ — 25.

 לנוער סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3
 נושאים הכוללת באין, סקוט השחקן על־ידי המוגשת

 בכל ובעלי-חיים. עבודה מוסיקה. בספורט, ומגוונים רבים
 מאורעות מיוחדים, ספורט בענפי אלופים מוצגים פרק

 בכל המניע לאנשים. שקרו מוזרות ותופעות חריגים
 את המלווה והסקרנות ההתמדה כוח הוא האלו התופעות

האדם.
9.10( האהבה ספינת רומנטית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 באחוז הזוכה הפופולארית הסידרה מתוך חדישים פרקים
 אנשי ושאר סטיובינג קפטן העולם. בכל גבוה צפיה

 באתרי איתם ומסיירים נופשים, בספינתם מארחים הצוות
שונים. תיירות
שי מם 23.12.83 שי
 — 2.10(ואשתו תארך בלשית: סידרה •
אנגלית). מדבר—דקות 50 — הערוצים שני

 חוגתו מטסון תים השחקן עם משעשעת סידרת־מתח
 בלשים שני היקס. קתרין השחקנית לסידרה ושותפתו

 תעלומות לפתרון שונים אנשים של לפניותיהם הנענים
 אם במשימותיהם ״תאקר" הזוג לבני עוזרים מוזרות.

הסיאמית. וחתולתם ברי) האשה(ברברה
7(היום צרפת דוקומנטרי: סרט • .15 — 

 מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח. חיי על

 — 10.10( הטלוויזיה שבועון בידור: •
 מגזין ערבית). מדבר — דקות 50 — 3 רוץע

 טלוויזיה, אנשי במאים, מפיקים, המארח יישיר. בשידור
מציגים ואף עבודתם על המספרים וקולנוע, תיאטרון

 קרשי ועל באולפנים המתבשלות התוכניות מתור ־קטעים
הבימה.

24.12.83 שבת יום
6(בענן קשת לילדים: • — 3 ערוץ — 00.

 התמה לילדים סידרה ערבית). מדבר — דקות 20
 בטלוויזיה המפורסמת הילחם לתוכנית במתכונתה
מי בשעתו בערבית הישראלית סו ס סו  סיפורי המספרת ו

 שירים בתוכה ומשלבת שונים, המחשה באמצעי ילדים
וריקודים.

 חג-המולד ליל של הבידור תוכנית בידור: •
)10  מדבר — דקות 100 — 6 ערוץ — 15.

 הירדנית הטלוויזיה תגיש שנד״ מדי כהרגלה אנגלית).
מעולה. בידור תוכנית חג־המולד, לרגל
 ערוץ — בלילה 12.00(חג-המולד מיסת •

 סנט־פטדוס מכנסיית הלוויין באמצעות ישיר שידור ).6
האפיפיור. בהשתתפות חג־המולד, מיסת של בוותיקאן

25.12.83 ראשו! מם
8( השר כבוד כן קומית: סידרה • .30 — 

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 במיסדרונות המתרחשת הבי״בי־סי. בהפקת קומית

 פול (השחקן האקר ג׳יימס אנגליה. בממשלת השררה
 רפורמות להכניס מנסה מיגהל, לענייני השר אדינגטון)
 בהתנגדות נתקל הוא אר המיגהלד״ במישרד ושינויים

מזכירו. מצד

26.12.83 שני מם
 המור של ועד־־ההורים קומית: סידרה •
6(ואלי .5  מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ — 5

 שבאה ונאה צעירה אלמנה הסידרה, גיבורת אנגלית).
 קטנה. שמרנית בעיירה 12ה־ בת בתה עם להתגורר

 את מסעירה הפרובוקטיבית ואף החופשית התנהגותה
 של קינאתן את ומעוררת העיירה פרנסי של דמיונם

נשותיהם.
10( הצלה יחידת ופעולה: מתח • .15 — 

אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 בוויאט־נאם, ששרתה קומנדו קבוצת 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
 מכוניות ומירדפי אלקטרוניים עזרים תחבולד״ תיחכום,

מסחררים.

שי ם1י 27.12,83 שלי
 ערוץ—9.10(הסודי הצבא וריגול: מתח •

 בהפקת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 בימי שקרו מיקרים על המבוססת הבי־בי־סי,

 ומיררה הנאצי. הכיבוש בזמן השניה, מילחמת־העולם
 הצרפתית המחתרת אנשי של גבורה פידקי מביאה

 ולחיילים לקצינים שנתנו והסיוע והעזרה והבלגית,
האוייב. בשטח הופלו שמטוסיהם

אנ מדבר — 10.30(
 (ג׳ק גיילווארד באדני גלית).

 העיתון את עורך גילפורד)
 בידי ושוב שוב הנשרף בודואר

 חשיפה בעיקבות אלמוני, מצית
שערוריות. של

ראשון יום
25.12

״עמוד לפני טלוויזיה: •

 מדבר — 9.40( ציונות
 בתת־ אחרון פרק עברית).

 במחלוקת. השנוייה סידרה
 הישוב על מסופר זה בפרק

 השואה, קודם בארץ, היהודי
מדינה, בתוך כמדינה חייו המנהל

 דעת ליצירת המביאה והשואה
 — מתוצאותיה שאחת קהל,

 מנחה זה, בפרק המדינה. הקמת
 בהשתתפות דיון לוסין יגאל

ההיס פריזל, אביתר פרופסור
 הימין ונציג עילם, יגאל טוריון

נדבה. יוסף
 — דראמה טלוויזיה: •

 מדבר — 10.10(השלדג
 בהשתתפות מחזה אנגלית).

 האריסון, רקס הנודע השחקן
וסיריל הילר וונדי השחקנית

 חברת בידי הופקה הדרמה קיוזק.
 של מחזהו פי על אנגליה,

יום. דאגלס ויליאם
 המוסיקה קול רדיו: •

 ).0.10( הזהב דור —
 אמנים ובה מעולה, תוכנית
היסטוריות. בהקלטות גדולים

•1ש יום
26.12

 — סידרה טלוויזיה: •
 מדברי — 10.45( זרים

 בסידרה פרק עוד אנגלית).
 ביותר, והמתוחכמת המעולה

 תחת בטלוויזיה. המוקרנת
 הסבל, או החיים הכותרת

 תיירים, של אוטובוס על מסופר
 צדדית, בררו לעצור המתבקש

 תמוה תושבים מיפקד לצורר
ומזוייף.

שליש• יום
27.12

 סעו —ב־ רשת •רדיו: ,
 תוכנית ).4.10( לשלום ׳

 המדווחת הוד, גדעון ,,בהנחיית
 המישטרה ממוקדי בו־זמנית

 על בארץ, התנועה וצמתי
 של העומס בשעת המתרחש
 מלווה התוכנית התחבורה.
בצלילים.

 'רוחות טלוויזיה: ?
 מדבר —10.10(מילחמה

 הסידרה של 12 פרק אנגלית).
 סיפרו על המבוססת הקיטשית

 של בכיכובו ווק, הרמן של
מיצ׳אם. רוברט

—קונצרט •טלוויזיה:
 בליווי ).11.00( פרייר מרי

 לוס־ הפילהרמונית התיזמורת
 מאריה קרלו בניצוח אנג׳לס,
 קת־ בטהובן, בתוכנית: ג׳וליני.

 ולתיז־ לפסנתר 2 מס׳ צ׳רטו
מורת.

קלייר לילה אגדת ונובאק: פינץ׳
9.15 שעה שישי, יום

וה היטואה — האש״

ס ב


