
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
4.1.84 רביעי תם

 — 9.45( עודד אבו שכונת למישסחה: •
 סידרה ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 מישפחה של חייה על מקומית, בהפקה סאטירית קומית

 של בעליו שהוא העמידה בגיל אב הכוללת עירונית,
בוגרים, ילדים ושני אפעקרת־בית השכונתי, בית־הקפה

5.1.84 חמישי יזם
 3 ערוץ — 5.50(ילדים מישחקי לילדים: •

 לילדים תוכנית ערכית). מדבר — דקות 25 —
 שחקנים צמד על־ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרך בגיל

 המחשה אמצעי משולבים בתוכנית בבובות. המסתייעים
ועוד. סרטים מישחק, ריקוד, שירה. כגון: רבים
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

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

 שוטרים כגון: תחנת־מישטרה, הפוקדות דמויות של
 כטעות הנקלעים ואנשים וכייסים, גנבים ובלשים,
מילר. ברני בתפקיד לינתן, הל הוא הסידרה כוכב לתחנה.

6.1.84 שישי ם1י
 60 — הערוצים שיני — 3.00(כדורגל: •

 ממיטב כדורגל אנגלית).תחרויות מדבר — דקות
 המישחקים החולף. בשבוע שהתקיימו העולמי, הכדורגל
מלא. באורו מובאים

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

 באורך צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו
מלא.
 — 8.30(וולם אורסיז מיפתורין: סידרת •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 הטלוויזיה מירקע על בזמנו שהוקרנה ומיסתורין, מתת

 מיסתורין סיפורי מציג וולס אורסון השחקן הישראלית.
עליו. החביבים בנושאים ואימה
7.1.84 שבת חם

 ערוץ — 7.30(מארח מאזן חג• פולקלור: •
 מחיי סיפורים ערבית). מדבר — דקות 30 — 3

 ועל בדוויות, ומעשיות באגדות משובצים בירדן יום היום
השעה. בעיות את לפתור מנסים והסיפור המשל דרך

— 6/3 ערוץ — 10.15( קולנוע סרט •

 זו בשעה מוצאי־שבת בכל אנגלית). / ערבית מדבר
 שני ערוציה בשני מלכותו, הוד של הטלוויזיה מקרינה

 הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע סירטי
 מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט לבחור יוכלו

.6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו האנגלית
6.1.84 ראשון יזם
 שני — 4.45(מצויירים סרטים לילדים: •

 מצויירים סרטים מיבחר דקות). 20 — הערוצים
ארצות־הברית. תוצרת חדשים
 ערוץ — 6.00(הגמדים אי לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדכד — דקות 25 — 3
 והם בים נטרפה שספינתם אנשים חבורת על משעשעת

 הפכו הם אליו. הגיעה לא שהקידמה שכוודאל לאי הגיעו
 חיו הם באי, שגדל מצמח שאכלו אחרי גמדים להיות
 אתר להפכו כדי לאי מישלחת של לבואה עד באושר

חייהם... מהלך את ושיבשה תיירותי,
9.1.84 שגי יום
 — 8.30( ביל באפאלו קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ
 תוכנית מנחה של בדמותו המתמקדת אמריקאית קומית

 בשאלות מרואייניו את המביך פופולארית ראיונות
התוכנית. ולצוות לבימאי לב״ ״התקפי וגורם נוקבות

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

 רוברט הצמד של בכיכובם הפופולארית בסיררה חדש
 הזוג בני ואשתו. הארט בתפקידי פאורס, וסטפני וגנר

 לעת בבלשים משמשים הרב, הרכוש ובעלי יפי־התואר
והומור. מתח בתוכה המשלבת בעלילה מצוא,

8.1.84 שדישי יום
 30 — 3 ערוץ — 9.30(זרקור פולקלור: •

 ומינהגים, חיים סיגנונות ערבית). מדבר — דקות
 בכפר והחברה, הפרט בחיי אירועים ושאר חתונה טיקסי
ובעיר.
 6 ערוץ —10.15(מאגנום מתח: סידרת •
 מתח סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 ההופעה בעל סלק, תום של בכיכובו אמריקאית
 סמל־מין קצר זמן תוך שהפר הנאה,_ הספורטיבית

בארצות־הברית.

7.1
 — א■ רשת רדיו: •

ישראלי דיוקן — פרופיל

הסינה.
 — סידרה טלוויזיה: •
 — 10.30( לעניין צוות

 ביחידה אנגלית). מדבר
גיבו הרפתקנים ארבעה חברים

 בוויאט־ שלחמו ואמיצים רים
נאם.

ומוסקוביץ מיני ורונארדס: קאסד
10,05 רביעי יום טלוויזיה,

 ברנש בין יוצא־דופן אהבה
 משמירת המתפרנס תימהוני,
 ובין במיגרש־חנייה מכוניות

 העובדת מתבגרת, רווקה
 לוס־ של העירוני במוסיאון

 למצוא מצליחה ואינה אנג׳לס
 הזוג בני תפקידי את כלבבה. גבר

 וסימור רולנדס ג׳ינה מגלמים
.1972 בשנת הופק הסרט קאסל.

ש יום חמי
■4 ת ע י — ו*׳ •?*לדי

 דיומא, בענייני אישית תוכנית
הממ התיקשורת בכלי האחרונה
מאופו שמץ בה שיש לכתיים,

 המתרחש על וביקורת זיציה
.1984 בראשית בישראל
̂ןךן ̂ךד *

 אנגלית). מדבר — 8.30(
 בטבע חיים הסרטים מסידרת

 עוסק זה פרק הבי־בי־סי. של
 דורסי עם הנמנית בתינשמת

 מהאחרים שלהבדיל אלא הלילה,
 קשרים ובעלת ״מבוייתת" היא
האדם. עם

 — סידרה טלוויזיה: •
 — 10.10(פארון אוויטה
שני פרק אנגלית). מדבר

 של פילגשו אוויטה ובו בסידרה,
פרון.

שיש• יום

ראשון יום
8 -1.

 בידור טלוויזיה: •
 .15( האהבה ספינת
ה אנגלית.) מדבר

 לדוי בחורות עוד
 ר מסיפורי אחד

המפורסמת.
 טלווי• •

 אסירי
־: מדב;

 לחוק שעוזר כנופייה־לשעבר
 הסרט הכנופייה. חברי אל להגיע
 משלב בקיטעי־פעולה, גדוש
 מרהיבים נופים עם מרחק סיפור
 בלתי קולנועי ביטוי וכושר
מו ראשיים בתפקידים רגיל.
 רוברט הולדן, ויליאם פיעים
 אוטס. וורן בורגנין ארנסט רייאן,
.1969 בשנת הופק הסרט
 בין — ב׳ רשת רדיו: •

 ).11.05( לשבת שישי
 השחקן עם משוחח ליבני יצחק

טופול. חיים הבינלאומי

9.15 שעה שישי יום טלוויזיה,

 דיוקנאות סידרת . )11.05(
 אחינעמי, אמנון שמשרטט

 הארכיאולוג עם מיפגש והפעם
 הספר היכל אוצר ברושי, מגן

ישראל. במוסיאון
 — א' רשת רדיו: •

צלאן פול למשורר הומאז׳
 ואחרונה, שניה תוכנית . )4.05(

התוכ צוקרמן. אילנה בעריכת
 אחד של מעולמו משרטטת נית

 היהודיים המשוררים מגדולי
 שירתו שכתב העשרים, במאה

בנהר בטביעה והתאבד בגרמנית

נוזעדפות תוכניות
רביעי יום

4.1
 פופ עד טלוויזיה: •

 עברית, מדבר — 8.02(
התוכ אורח אנגלית). מזמר

 שמוליק והזמר המלחין יהיה נית
 משירי יובאו כן כמו קראוס.
 שפנדאו ולהקת קוסטלו אלביס
בלט.
פרט טלוויזיה: •

 ומום• מיני — קולנוע
 מדבר — 10.05( קוביץ

 הבימאי של סירטו אנגלית).
סיפור המספר קסוואטס, ג׳ון

תוכ ).2.00( המוסיקה קול
 ברודסקי עדה של המעולה ניתם

אימבר. ושמירה
קול סרט טלוויזיה: •
 הפראים חבורת — נוע

 אנגלית). מדבר — 9.15(
 פקינפה סם של המפורסם סירטו
 הפרוע,,. המערב ימי בסוף עוסק

 את מתכננת שודדים של חבורה
 שלל לה שיביא האחרון, מיבצעה

 לפרוש. יוכלו בעזרתו אשר
 של ענייניה את משרת החוק

העומדת חברת־הרכבות
 כדי באלימות ופועל להישדד,

 החבורה. את ללכוד
חבר־ שכרה אף חברת־הרכבות

 כאסירי העוסק שלושה, מתוך
 הוא זה פרק של גיבורו מצפון.
בוקובסקי. ולאדימיר האסיר
 — דראמה טלוויזיה: •

 — 10.30( המיגדלור אל
 ראשון חלק אנגלית). מדבר

 על המבוססת סידרה במיני
 הסופרת שחיברה הנורע הרומן

וולף. וירג׳יניה הבריטית

גו1וו1ו.י1נ
9.1

 המוסיקה קול רדיו: •
).6.00( מוסיקה ויווה —

 ובה ויליאמס ג׳ואן של תוכניתה
מרתקים. בביצועים יצירות
 — סידרה טלוויזיה: •

 — 8.02( האש עמוד
 שני פרק עברית). מדבר
 ״הערבים הפרק והפעם בסידרה

 ראשית את המביא מתעוררים״
 בארץ־ הפלסטינית ההתעוררות

 יגאל ועורך: מפיק ישראל.
, לוסין•
 — סידרה טלוויזיה: •
 מדבר — 10.50( זרים

 שכירי הכותרת תחת אנגלית).
 סידרה איתור סיפור מובא חרב
 יחידה בעזרת רצח, מיקרי של

 הסקוט־ של מיוחדות לחקירות
לנד־יארד.


