
מועדפות תוכניות
רביע• יום

28.12
 המוסיקה קול רדיו: •
בוקר של קונצרט —

 המעדיפים לאותם ).7.07(
יצי החדשותי: מהמתח להינתק

 מוסורגסקי, מנדלסון, מאת רות
 באך, קורסקוב, — רימסקי

 שוברט, שוסטקוביץ, מוצארט,
 עד — ובראהמס כארטוק שוסון,
.12.00 לשעה

 על — ב׳ רשת רדיו: •
 מיכאלי ריבקה עם הבוקר,

יומית, בוקר תוכנית ).8.05(

 ארץ־ישראל תולדות הופכי
 מרואיין עצמאי, מחקר לתחום
שביט. יעקוב ד״ר על־ידי

שישי יום
30.12

 קולנוע סרט טלוויזיה: •
 החופש מלכודת —

אנג מדבר — 10.15(
 קצין על מתח סרט לית).

 אותו שמשתילים בריטי מודיעין
 לתוך לחדור כדי בבית״כלא,

 את ולגלות מבריחים כנופיית
 כאשר לצרה, נקלע הוא סודם.

אותו ששתל האיש מקינטוש,

עיתונאי של יומנו
10.05 שעה ד; יום טלוויזיה,

 ריבקה הוותיקה השדרנית עם
מיבאלי.

 — בידור טלוויזיה: •
 מדבר — 8.02(להיט עוד

 הפעם עברית). ומזמר
 אסתר בנזין, להקת בתוכנית

ועוד. חנוך שלום שמיר,
 קולנוע סרט טלוויזיה: •
 עיתונאי של יומו —

 אנגלית). מדבר —10.05(
העי עולם על חריפה סאטירה

 המפוקפק המוסר ועל תונות
שלו.

 אינו מלבדו ואיש נהרג, בכלא,
 האמיתית. זהותו את מכיר

 שירותי את מציגה הסרט עלילת
 ביקר באור הבריטיים הביטחון

 ,יוסטון ג׳ון ביים הסרט את דתי.
 של האפלים" ״הסרטים בסיגנון

 שולבה בצילומים .40ה־ שנות
בתפקי מיוחדת. צבע טכניקה

 ניומן, פול הראשיים: דים
 מייסדן ג׳יימס סאנדה, דומיניק
 בשנת הופק הסרט ואחרים.

1973.

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
18.12.83 רביעי יזם
 6 ערוץ — 6.00( שירים צרפתי: בידור •
 הבידור תוכנית צרפתית). מזמר — דקות 60 —
 זמרים פעם בכל המציגה בצרפתית, המישדרים של

מרהיבות. תפאורות רקע על צרפתיים
 —10.15(סיימון את סיימון מתח: סידרת •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ*
 כשני מקרני, וג׳ירלד פרקר ג׳ימסון של בכיכובם בלשית
 של המערבי בחוף סן־דייגו בעיר הפועלים בלשים

 חלק כן על מקסיקו, לגבול קרובה זו עיר ארצות־הברית.
 חטיפה. במעשי בחשודים מטפל הסידרה מפרקי גדול
 על־ידי החוק משילטון להתחמק המנסים ורצח שוד

לגבול. מעבר אל בריחה

29.12.83 חמישי יזם
ערוץ• — 5.25(מקרוני לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית) מדבר — דקות 25 — 3
 המתנסים בית־ספר. תלמידי קבוצת בה שמשתתפת

 צורות הכרת שמטרתם מעניינות, והרפתקות בחוויות
שונים. למיקצועות והתוודעות מגוונות חיים
 60 —3 ערוץ —7.00(וזבה חשוב חידון: •

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

 כרטיסי כולל ערך, יקרי פרסים — לזוכים ומזל. ידע
 ריפעת הפופולארי: המגיש של בהנחייתו לאירופה. טיסה

שאהין.
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 את המגלם לינדון האל של בכיכובו הסידרה, של חדשים

 ניו־יורק, ממישטרת בלש — מילר ברני של תפקידו
ומוזרים. שונים בטיפוסים עבודתו במיסגרת הנתקל

30.11.83 ששי יום
 הנסתרת המצלמה משעשעת: סידרה •

 מדבר דקות 25 — הערוצים בשני — 1.10(
 פופולארית אמריקאית טלוויזיה סידרת אנגלית).

 כאשר ומצחיקות, מפתיעות סיטואציות על הבנויה
 נושא לגבי רעתם את להביע מתבקשים שונים אנשים

 צילמו שלמעשה נוכחים הם כאשר ונדהמים כלשהו,
 של בהנחייתם באולפן, קהל בפני מוגשת התוכנית אותם.

ג׳ורג׳. ופילים פנט אלן
 — 9.00( 01 מגזץ אינפורמטיבי: סרט •

 סרט אנגלית). מדבר — דקות 10 — 6 'ערוץ
ובמדע. בטכנולוגיה והמצאות חיחשים המציג מדעי
 — 9.10(החטאים עיר עללתית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 החיים את המתאר פלנקט, ג׳ימס של סיפרו פי על

השנים: בין המאה בתחילת באירלנד אשר בדבלין,

 שילטון תחת אירלנד היתה שנים באותן .1914־1907
 קשים בתנאים במיכרות עבדה האוכלוסיה רוב בריטניה,

 בקרב גדולה היתה והתמותה רב, עוני שרר מאוד,
 של התארגנותם החלה גם שנים באותן העניה. האוכלוסיה

מצבם. לשיפור המיכרות פועלי

31.11.83 שבת יום
6 ערוץ — 8.30(מ*א-ש קומית: סידרה •

 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 גיבורי קוריאה. במילחת צבאי בבית־חולים חיים הווי

 זוועה בדיחות לספר האוהב ״הוקי" המנתח הם: הסידרה
 כלפי אנושי יחס המגלה הרופא אלדה), הפצועים(אלן על

 מורגן), (הארי בית־החולים מפקד פארל), (מייק החולים
סוויפט). הנוהלים(לורטה על המקפידה והאחות

 ראש־השנה לליל הבידור תוכנית בידור: •
)11  בבית הנשארים שכיננו לאלה ). 6 ערוץ — 30.

 ,1984 שנת וקבלת 1983 שנת סיום את לחגוג יוצאים ולא
 ועליזה מעולה בידור תוכנית הירדנית הטלוויזיה מגישה

חצות. אחרי עד הנמשכת

ש ם1י .1.1.84 ן1רא
10(החוחים ציפורי רב־מכר: •  ערוץ —15.

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 המתרחשת מקלוג, קולין של סיפרה על־פי עלילתית
 מישפחת של סיפורה את ומגוללת המאה. בתחילת
 כבשים. לגידול ענק חווה המנהלת לאוסטרליה, מהגרים
 בעלת של אחיה בת מגי, של דמותה אחר סובבת הסידרה

 לחיות שנדר צ׳מברליין) בכומר(ריצ׳רד המתאהבת החווה
פרישות. חיי

שני1י 2.1.84 ם
 — 10.15( הצלה יחידת ופעולה: מתח •

 סידרת אנגלית) מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 וחבריה בוויאטנאם, ששרתה קומנדו קבוצת על מתח

 נענים הם למחתרת. וירדו מהכלא לברוח הצליחו נכלאו,
 עצמם על ומקבלים שונים, אנשים של לפניותיהם

 של רבה מידה המצריכות ומסוכנות קשות משימות
 מכוניות ומירדפי אלקטרוניים עזרים תחבולת תיחכום,

מסחררים.
3 ערוץ —10.15(המזרח משירי בידור: •

 בידור תוכנית ערבית). מזמר דקות 40 —
הערבי. בעולם ידועי־שם זמרים בהשתתפות

3.1.84 שלישי מם
 — 6.00( לעננים מעל כפר לילדים: סידרה
3—6 ערוץ  סידרה צרפתית). מדבר—דקות 0

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

1חמיע יום
29.12

המוסיקה קול רדיו: •
אמן במחיצת שעה —

 בתוכנית ).12.00( דגול
מייס הוברמן, ברוניסלאב הפעם:

 הפילהרמונית התיזמורת של דה
הישראלית.

סרט־טבע טלוויזיה: •
 הידידותים הדגים —

אנגלית). מדבר — 8.30(
 את המתאר בי־בי־סי, של סרט
 המקסימים האלמוגים גני

 הסרט הארון. האי את המקיפים
 אלמוגים, של מעולמם מביא

 קטיפי כוכבי־ים שבלולי־ים,
 אחרים, ודגים טרטטות טיים,

ציפורים עם קישריהם בתיאור
האי. קרקע פני שעל וצמחים ץ
סידרה טלוויזיה: • |

 פרון אוויטה — חדשה
אנג מדבר — 10.10(

 ארבעה בת ררמה סידרת לית).
 של חייה סיפור על פרקים
 יפהפיה איכרים בת פרון. אוויטה
 המגיעה בארגנטינה, עני מכפר
 הגדולות שאיפותיה בכוח

 אשתו להיות הנשיים וקסמייה
 פארון חואן ארגנטינה, נשיא של

 בעלת בעצמה ונעשית )1945(
השפעה. רב פוליטי כוח
 — ראיון טלוויזיה: •

 — 11.00( בגו דברים
 התוכנית עברית). מדבר

 של בביתו הפעם מתארחת
 חוקר פראוור, יהושוע פרופסור
 בארץ־ הצלבנית התקופה
עם הנימנה פראוור, ישראל.

פרון אוויטה ודאנוואיי: פרנטינו
ה׳ יום טלוויזיה,

31.12
סידרה טלוויזיה: •

 אחרון) (פרק משעשעת
 מדבר — 8.30(בנסון —

 אהבה הפרק אנגלית).
 בית סיפורי את נועל וקינאה
 הכלכלי ויועצו גטלינג, המושל
, בנסוז•

 — מותחן טלוויזיה: •
 אנדרום של מטרותיו

אנג מדבר — 10.30(
 בסידרה, האחרון הפרק לית).

 במזומן. רצח הכותרת תחת
 דולר מיליון של בשווי יהלומים

 מיסתו־ אשה של ברשותה נמצאו
 מטוס. בתאונת שנהרגה רית

 עיקבות על עולה אנדרוס מייק
זה. אוצר של האמיתיים בעליו

10.10 שעה

במבט טלוויזיה: •
 מדבר — 11.15( הפוך

 נוסף פרק אנגלית). ומזמר
 הבריטית, הסאטירה בסידרת

 הפרות כל את ללעג השמה
 ומזכירה בריטניה, של הקדושות
 את הישראלית, לטלוויזיה

הסאטירה. בנושא מחדליה

ר^שון יום
1.1

 המוסיקה קול רדיו: •
 ראשון ליום מוסיקה —

)4 לסובל האחרון השריד ).30.
 התיקשורת בכלי דתית נות

 תוכנית בישראל, האלקטרוניים
 בליווי נוצרית, מוסיקה ובה

 ערבית בעברית, פרשנות
ואנגלית.

״.1984״ טלוויזיה: •

 — 9.40( מיוחד מישדר
 מישדר עיברית). מדבר

 מאת ״1984״ בספר שיעסוק
 פרופסור בהנחיית אורוול ג׳ורג׳

 הטלוויזיה כמינהג יובל. ירמיהו
 של הדיון את יקדים הישראלית,

 בהנחיית אמריקאי, סרט יובל,
 האמריקאי הטלוויזיה פרשן
קרונקייט, וולטר

 מדבר — 10.55( זרים
 מעצר בעיקבות אנגלית).

מתר וויליס בולמן שעורכים
 ושני רצח התאבדות, חשים
 בנסיבות נוספים מוות מיקרי

 המעורבים שאר חשודות.
 סקוטי, פקיד הם בפרשה

 סחיטה וניסיון האירית המחתרת
שצולם הפרק, במהלך משוטרת.

החופש מלכודת וניומן: סאנדה
10.15 שעה שישי, יום טלוויזיה,

שלישי יוםשגי יום
2.1

 המוסיקה קול רדיו: •
 הקונצרטים מאולמי —

מוסי מגזין )8.30( בעולם.
 אחרונים ביצועים המביא קאלי,

בעולם. הקונצרטים מאולמות
— מותחן טלוויזיה: •

3.1
 — סידרה טלוויזיה: •

 —10.10(מילחמה רוחות
 של 14 פרק אנגלית) מדבר

 מילחמת־ על המיימית ההסידרה
 רובט של בכיכובו השניה, העולם
מיצ׳ס.
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