
תוכניות
רביע■ □1׳

15.2
 המוסיקה קול רדיו: •
 הקונצרטים מאולמי —

 ה־ התיזמורת ).4.30( בעולם
 מבצעת שטוטגארט של קמרית

 מנדלסון, של 8 מס׳ סימפוניה את
 של ולכלי־קשת לאבוב קונצרטו

 למו־ 15 מס׳ ודיברמנטו היידן
צארט.

מועדפות
 הישראלי, הזמר ראשית של

מקוריות. הקלטות בה וישולבו
 — בידור טלוויזיה: •

 9.15( טראנבסר מנהאטן
 להקת אנגלית). מזמר —

ב הוקמה טראנספר מנהאטן
 עם נמנית והיא ,1975 שנת

 המובילות הקוליות הלהקות
התוכ האנגלי־אמריקאי. בזמר
 חיה הופעה במהלך צולמה נית
 בשנת בשיקאגו, הלהקה של

 . שיובאו השירים בין .1981
הדימדומים, איזור בתוכנית:

רחוקות תרועות סלאשט: דונהאיו,
10.05 שעה רביעי, יום טלוויזיה,

 — מערבון טלוויזיה: •
10.05( רחוקות תרועות

 סירטו אנגלית). מדבר —
 וואלש ראול הוותיק הבימאי של

 באריזונה. מתרחשת שעלילתו
 קצין כאשר ,1883 היא השנה

 למיבצר נשלח צעיר אמריקאי
 שמורת״אינדיאנים, על החולש
 בלב מהרה ער עצמו את ומוצא

 שבטי ובין הצבא בין מילחמה
 הצעיר הקצין על האפאשים.
 המישמעת בשמירת להתמודד

 מפקדיו ובשיכנוע חייליו, בקרב
ראוייה לאתיקה בהתאם לפעול

מתאהב הוא בעוד אלה כל —
 ביחידה. אחר קצין של ברעייתו

טרוי הראשיים: בתפקידים
 שנת פלאשט. סוזן דונהאיו,
.1964 ההפקה:

ש׳ ■ום חחי
16.2

 — סרטבע טלוויזיה: •
 מתחת יאלובטון פארק
אנ מדבר — 8.30(לאפם

 מסידרת נוסף סרט גלית).
 שבהפקת בטבע חיים הסרטים

 את מתאר הסרט בי־בי־סי.
 כשהוא בחורף, יאלוסטון פארק
 מלא אך מטיילים, בפני סגור

 — בעלי־החיים של בפעילויות
החו־ לימי האופייניות פעילויות

, רף•  — מותחן טלוויזיה: •
 10.05(ריילי רב־מרגלים

פרק אנגלית). מדבר —
 על המספרת בסידרה, רביעי

 סידני הבריטי־יהודי הריגול סוכן
 ריילי נשלח אנה בפרק ריילי.

 מהנדס לשכנע במשימה לצרפת,
בשי לעבוד אוסטראלי מיכרות

 פוגש בצרפת הבריטים. רות
 אחותו את מיקרה בדרך ריילי

אנה. החורגת,
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 המוסיקה קול רדיו: •
 ).1.05( עממית ברוח —

 ל־ המוקדשת מיוחדת תוכנית
 הידר צפירה, כרכה זמרת־העבר

 זילבר. אריאל של כאמו גם עה
מהימים מעט פורשת התוכנית

שחר עם הבטחה דיץ:
10.15 שעה שישי, יום טלוויזיה,

 גוף סקוור, בבארקלי שר זמיר
ועוד. ונשמה
קול סרט טלוויזיה: •
 שחר עב הבטחה — נוע

צרפ מדבר — 10.15(
 הרומן על המבוסס סרט תית).

 הסופר שחיבר האוטוביוגרפי
 גארי רומאן צרפתי היהודי
 אמיל שלו: העט בשם גם (הידוע
 ילדותו על מספר הסרט אז׳אר).

 בדמותה בעיקר ומתרכז ונעוריו,
 גארי, אמו. של הדופן יוצאת
 עם ביחד עבר ברוסיה, שנולד

 הרוסית המהפכה אחרי אמו,
 עד נדודים, של ארוך מסלול

 לריבריירה הגיעו שהשניים
 האם נאבקה שם הצרפתית.

 האם בתפקיד עצמה. את לפרנס
מר מלינה השחקנית מככבת

 כשרת־ כיום המשמשת קורי,
 של בדמותו יוון. של התרבות

דיץ. אסי מככב הצעיר גארי

ת ב ש
18.2

 — א׳ רשת רדיו: •
 ).6.00(לוי לבית ההגדה

 המבוססת בסידרה שלישי פרק
 פריסטר, רומן של סיפרו על

 ארית עזיקרי, ניסים בהשתתפות
ואח אלקלעי מוסקו אסטרוק,

רים.
 — בידור טלוויזיה: •

 8.30(אחת בדירה שלושה
הפרק אנגלית). מדבר —

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
15.2.84 רביעי יום

 ערוץ — 6.05(הדרדסים לילדים: סידרה •
 מחודש מיפגש ערבית). מדבר — דקות 25 — 3

 ילדים מיליוני על כל־כך שהתחבבו הקטנים היצורים עם
ובעולם. בארץ
6 ערוץ — 7.45(ראשונה עזרה רפואה: •

 המסבירה תוכנית אנגלית). מדבר — דקות 15 —
 ותאונות־דרכים עבודה בנפגעי לטפל כיצד לצופים

 הדרושה העזרה וכל לפה מפה הנשמה בפצעים, בכוויות,
 לבית־ הפצוע של הגיעו ועד לסיוע ההזדקקות מרגע

החולים.
16.2.84 חמישי יום
6 ערוץ — 5.30(באהבה מצרפת בידור: •

 הבידור מופע צרפתית). מזמר — דקות 90 —
 הירדנית. בטלוויזיה הצרפתי השידור של המרכזי

 לפני בהופעה צרפתים וקומיקאים זמרים מציגה התוכנית
ישנים. וגם חדשים שירים מיבחר עם קהל,
6 ערוץ — 10.15(סרט-עלילה קולנוע: •

 מקרינה זו בשעה שבוע מדי אנגלית). מדבר —
 אמריקאי מלא, באורך עלילתי סרט הירדנית הטלוויזיה

ידועי־שם. שחקנים בהשתתפות לרוב,
17.2.84 שישי יום
ה אנימציה: •  פאנסה וסנשו קישוט י

אנגלית). מדבר — הערוצים שני —11.00(
ת של הידועה העלילה את המספרת אנימציה סידרת  י
השניים של מוצאם בארץ הופקה אשר ומשרתו, קישוט

ספרד. —
 שני ־־־ 1.50( עמאן לילות בידור: •

ערבית). מדבר — דקות 40 — הערוצים
 — הירדנית הטלוויזיה של יוקרתית תוכנית־בידור

מפורסמים. זמרים וחיקוי סאטירה מערכונים, זמרים,
 ערוץ — 5.15(פרימיטיבי עולם תעודה: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3
 הארץ כדור על־פני מקומות המתארת דוקומנטרית,

 המדובר המיקרים ברוב אליהם. הגיעה לא שהקידמה
 באסיה, באפריקה, בעיקר בלתי־מיושבים, באיזורים

ובאוסטרליה.
18.2.84 שבת יום
6 עתץ — 9.00(כוח של דיוקן תעודה: •

חייהם על סידרה אנגלית). מדבר — דקות 30 —

 ההיסטוריה את שעיצבו פוליטיים מנהיגים של ופועלם
 זו: בסידרה הבולטות הדמויות בץ .20ה־ המאה של

 פרנסיסקו מארצה־טונג, טרומן, הרי צ׳רצ׳יל, וינסטון
עבד־אל־נאצר. וגמאל פראנקו,

19.2.84 ראשון יום
 3 ערוץ — 6.30(הקירקס עולם לילדים: •

 אמני מיטב אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ועוצרי־נשימה. מרתקים במופעים ולהטוטניו, הקירקס

בה. לצפות אוהבים וקטנים שגדולים תכנית
 — 9.10( סמסרנל סקארלט רב־מכר: •

5—6 ערוץ  העלילה אנגלית). מדבר—דקות 0
 המהפכה בעת לסיוזגץ, ובאנגליה בצרפת מתרחשת
 כאשר רובספייר, של שילטונו תחת הצרפתית,

 של ראשיהם את והתיזה המרץ במלוא פעלה הגיליוטינה
 אנטוני מופיע פמפרנל סקארלט בתפקיד בני־האצולה.

 ממלאת הראשי הנשי התפקיד את ואילו אנררוז,
סימור. ג׳יין הידועה השחקנית

20.2.84 שני יום
— 6 ערוץ — 8.30(בפלדביל סטירה: •

 סטירית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25
 בתוכניות-ראיונות ומרואיינים מנחים על המלגלגת

 תחנודטלוויזיה לפנינו מציגה הסידרה בטלוויזיה.
האמרי הניאגרה מפלי שליו־ בבפלו פרובינציאלית,

 מופיעים בסידרה הקלעים. מאחורי המתרחש ואת קאיים,
 :1983 לשנת הזהב גלובוס בפרס שזכו שחקנים שני

קולמן. ורבני קסידי ג׳ואנה
 — 9.35(לאנלסביתים בית-ספר קומדיה: •

 סידרה ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 ובאו שנקבצו שונות, עממיות דמויות המציגה ירדנית

 בדורם כפריים, בתוכם הבערות: לביעור לבית־ספר
 דבר שלו, המיוחד בניב מדבר מהם אחד וכל ופלסטינים,

מצחיקות. סיטואציות היוצר
21.2.84 שרישי יזם

 ערוץ — 7.10(בספורט השבוע ספורט: •
 של סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3

 והבינלאומי, המקומי במישור החשובים הספורט אירועי
כדורגל. תחרויות על דגש תוך

 ערוץ —10.15(האהבה למען תיאטרון: •
 במרכזו אשר בריטי מחזה דקות). 50 — 6

 לפני בימת־התיאטרון, על המצולם רומנטי, סיפור־אהבה
קהל.

עממית ברוח צפירה:
1.05 שעה שישי, יום רדיו,

 רב רופר שבו הלן, עם הפגישה
 וכדי ג׳רי, של הטוב ידידו עם

 הגברת מזמינה ביניהם לפייס
השלושה. לדירת ג׳רי את רופר
 — מותחן טלוויזיה: •
 — 10.30( לעניץ צוות

 יום הפרק אנגלית). מדבר
 כיצד מספר רוק בבאד רע

 להצלת וחבורתו חניבעל פועלים
 ועוזרו רוק באד של השריף
 רוכבי־ חבורת של מידיה

מסוכנת. אופנועים
סאטירה הטלוויזיה: •

11.15(השר אתני כן, —
 בפרק אנגלית). מדבר —

 מתעקש שרצים של קופה
 שיהיה האמפרי, סיר השר, מזכיר

 מוכן השר בעוד בדיווח, סדר
מסויים. במיקרה לוותר
מ - ב׳ רשת רדיו: •

 ).11.00( הכותרות אחת
 ענייני על סקירה תוכנית

 וטלוויזיה, רדיו עיתונות,
 ומשה מרון אברהם בעריכת

נסטלכאום.

ראשון □1■
19.2

 יש — ב׳ רשת רדיו: •
).2.10(גזית גבי עם עניץ
 שבו גזית, גבי מאת יומי מישדר
 והתייחסויות ראיונות פינות,

דיומא. לענייני
 תעודה- טלוויזיה: •

יצחקבדאהחץ — פוליטי

 עניץ יש גזית:
2.10 שעה יום, כל רדיו,

עברית). מדבר — 9.40(
 ח״כ של דיוקן ליצירת ניסיון

 כדמות בךאהרון יצחק לשעבר
 באמצעות לאומית, על פוליטית

השלי מהמעלה טלוויזיה צוות
שית.
 — דראמה טלוויזיה: •
 הדעת אי-שפיות בגלל

אנ מדבר — 10.30(
 שירות של הפקה גלית).
 את הבשנת הקנדי, השידור

 מיש־ מבחינה האי־שפיות נושא
פטית.

שני □1׳
20.2

 — ב׳ רשת רדיו: •
 מישדר ).7.05( הזה היום

 מהדורת את ההופך יומי, חדשות
 — אחריו שעתיים — מבט

למיושנת.
 — תיעוד טלוויזיה: •

 — 8.05( האש עמוד
השמי הפרק עברית). מדבר

 יגאל של הטלוויזיה בסידרת ני
 סיפור את המגוללת לוסין,

 לבץ שבינה שעימות הציונות
הערבי. העולם
 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.50( זרים

 הולדת יום הפרק אנגלית).
 הלאה מביא צ׳ארלי של לאחיו

 של המרתק סיפורה את
 הסקוטלאנד של יחידת־החוץ

יארד.

שי יום שלי
21.2

 סעו—ב׳ רשת •רדיו:
 מישדר־יומי ).4.10( לשלום

 מתצפיות שוטף, מידע המביא
 בפקקי־ המתרחש על וממסוק,
 בתש העומס בשעות התנועה

שבינעירונית העירונית בורה
 התנועה את לנווט בניסיון —

כהלכה.
 סידרה טלוויזיה: •

10.10( מצדה — קיצ׳ית
 פרק אנגלית). מדבר —

 על המבוססת בסשרה שלישי
 הבית־השני, של האחרון הפרק

 הבית־הש־ לתושבי ומוקרנת
 היסטורי מוסר־השכל בלא לישי,
לשמו. ראוי


