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תוכניות
רביעי □1•

29.2
 המוסיקה קול רדיו: •
).9.30( בוקר קונצרט —

האיטלקי הקונצ׳רטו יושמעו

הפניקס טיסת סטיוארט:
9.15 שעה שישי יום

 לדביסי, אימאז׳ באך. לי״ס
 לצ׳ייקוב־ מפלורנץ זיכרונות

 לראוול וכלואה דפנים סקי,
וולף. להוגו איטלקית וסרנאדה

 — בידור טלוויזיה: •
 מזמר — 8.02( סוס עד

 ולבידור. לפופ מגזין לועזית).
 מופיע סיימון פול בתוכנית:
 לבבות אלבומו מתוך בשירים

 אלטון של מסע רישמי ועצמות,
 פול האנגלי והזמר בסץ, ג׳ון

הגדולים. בלהיטיו יאנג
קול סרט טלוויזיה: •
 —10.05(המעבר—נוע

 עלילת אנגלית). מדבר
 מילחמת־ בימי מתרחשת הסרט

 חשוב מדען השניה. העולם
 מישפחתו עם לברוח מחליט
הצר המחתרת הכבושה. מצרפת

 לעבור לו לעזור מעוניינת פתית
 בעלות־ לכוחות ומשם לספרד,
 הם לכישוריו. הזקוקים הברית,
 באסקי, רועה־צאן אל פונים

 הפיר־ ההרים נבכי את המכיר
 מיש־ את שידריך כדי נאיים,

בבריחתה. פחת־המרען

חמישי יום
1.3

 לימודית: טלוויזיה •
 — 4.30(זהו־זה — מגזין
טל מגזין עברית). מדבר

 בכיכובו לבני־הנעורים, וויזיה
 בסימן־ המעמיד גוב, גידי של

 הטלוויזיה הפקות את שאלה
הכללית.

המוסיקה קול רדיו: •
 אולפן ).4.30(אתנחתא —

 לנדאו, פול בעריכמ פתוח
יצירותי השאר בין חי. בשידור

 שוברט, סן־סנם, הנדל, של: הם
 הארדין, שנוטאל, רודריגז,
וקוגן. גרציאני

 — מותחן טלוויזיה: •
10.10( ריילי רב־מרגלים

 פרק אנגלית). מדבר —
אודות המעולה, בסידרה שישי

מועדפות
 הנודע הבריטי היהודי המרגל
 החלק שהוא זה, בפרק ריילי.
 מילחמה אוניות של השני

 בין התחרות מגיעה ותככים,
 באזיל סוחר־הנשק ובין ריילי

 המתמקד לשיא, זאכארוב
 — הרוסית השייטת בבניית
 הרוזנת רילי. זוכה שבו מאבק

בריילי. מתאהבת מאסינו

שישי □1׳
2.3

קול סרט טלוויזיה: •
 הסאניקם טיסת — נוע

אנגלית*. מדבר — 9.15(
 בורגנין וארנסט סטיוארט ג׳יימס

 שחקנים צוות בראש עומדים
 ריצ׳ארד ביניהם מרשים,

 פינטץ׳ פיטר (גאנדי) אטנבורו
 זה קרוגר. והארדי שידור) (רשת

 עשרה של יוצא־הדופן סיפורם
 להישאר הנאבקים אנשים,
 נחת שמטוסם אחרי בחיים

 אפריקאי. במידבר נחיתת־אונס
 נרצחים שניים מתאבד, מהם אחד

 מציע ואז לאיבוד. הולך ואחד
 קרוגר) (חרדי רורפמן היינריך
 משיברי קטן מטוס לבנות

 אול־ רוברט וביים: הפיק המטוס.
 לראשונה הוקרן הסרט דריץ׳.

• 1966ב־

שבת
3.3

שלושה טלוויזיה: •
 — 8.30( אחת בדירה
 יש לכריסי אנגלית). מדבר

 בבר נפגשים והם חדש, בוס
חושבים וג׳נט ג׳ק השכונתי.

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
29.2.84 רביעי יום

10(מחץ בודו סידרת-מתח: •  ערוץ —15.
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6

 הכוללת שוטרי־חרש חוליית שבמרכזה אמריקאית
 שהיא, משימה מכל נרתעים שאינם ואשה, גברים ארבעה

 בדרכים ביותר למסובכות הנחשבות בעיות פותרים והם
 סטאק, רוברט השחקן בסידרה: מככבים בלתי״שגרתיות.

 היא רוזי, בחבורה, האשה החוליה, ראש מרפי, בתור
 הירווד, דוריאן משתתפים כן נובל. טרישה השחקנית

אדלמן. והרברט רומנום ריצ׳רר

1.3.84 חמישי יום
10(המיזרח משירי בידור: •  ערוץ —30.

 תכנית־בידור ערבית). מזמר — דקות 40 — 3
הערבי. בעולם ידועי־שם זמרים בהשתתפות

6(ילדות לילדים: סידרה • 3 ערוץ — 00.
 המביאה סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 כלשהו טראומטי אירוע אשר ילדים של סיפוריהם את
 המישפחה יחס את המתארת הסידרה חייהם. על השפיע

 החיבה האהבה, של וחשיבותה הנפגע, לילד והסביבה
הילד. של בהחלמתו והחום
2.3.84 שישי יום
 2.50( מיקרי־חרום לילדים: סידרה •

 —דקות. 25 — הערוצים בשני — בצהריים
 צוות במרכזה אשר אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר

 המאבקים וביחוד קריאת־עזרה, לכל הנענה מכבי־אש
ובדליקות. באיתני־הטבע

10.15(סטיל רמינגטון בלשית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 (סטפני הולט לורה בשם פרטית חוקרת על סידרה
 בשל עצמאי. מישרד־חקירות המנהלת צימבליסט),

 היותה עקב פוטנציאליים, לקוחות מאובדן חששותיה
 סטיל רמינגטון בשם מדומה בוס ממציאה היא אשה,
 שהתרמית עד כשורה, מתנהל הכל ברוסנאן). (פירס

מתגלה.

3.3.84 שבת יום
6( מישסחה עלילתית: סידרה • .30 — 

אנגלית). מדברת — דקות 50 — 3 ערוץ
מן מישפחה של קורותיה את המגוללת אמריקאית סידרה

 מצליח עורך־דין הוא האב בקליפורניה. הבינוני המעמד
 תומפסון), עקרת״בית(סדרה היא האם ברודריק), (ג׳יימס

 הילוויל), (אליין בכירה בת ילדים: שלושה ולמישפחה
 ומתיידד כעוזר־צלם העובד ,18ה־ בן הנאה הבן גרושה,

 והפיקחית(כריסטי השובבה הצעירה, והאחות נערות, עם
מק׳ניקול).

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

 על בדוויות. במעשיות משובצים בירדן, היום־יום מחיי
 בעיות את לפתור הגיבורים מנסים והסיפור המשל דרך

השעה.

4.3.84 ראשון יום
 —10.15(קולנוע סרטי פסטיבל קולנוע: •

 זו בשעה שבוע כמדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ
מלא. באורך סרט־קולנוע הירדנית הטלוויזיה מגישה
 שני — 5.15(מצויירים סרטים לילדים: •

 מצויירים סרטים של מיבחר דקות). 20 — הערוצים
 קטנים של להנאתם ארצות־הברית, מתוצרת חדשים,

וגדולים.
 10.15(בובארי מדאם עלילתית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 לטלוויזיה. ועובד הומחז פלובר גוסטב של הנודע סיפרו
 פרנסיסקה השחקנית מגלמת בובארי מדאם תפקיד את

קונטי. תום השחקן מגלם צ׳רלס, בעלה, את ואילו אניס,

6 ערוץ — 7.15(היום ספורט ספורט: •
 תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —

החולף. בשבוע מאירועי״הספורט לקט לצופה המגישה
8.55(אלפיים שנת לקראת דוקומנטרי: •
 אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ —

 את בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית סידרה
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו, על עולם־המחר

6(ילדים מישחקי לילדים: •  3 ערוץ — 05.
 לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 —

 שחקנים צמד על-ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרך, בגיל
 כתוכנית הילדים. על לחבבה כדי בבובות המסתייעים

 מישחק, ריקוד, שירה, רבים: אמצעי־המחשה משולבים
ועוד. סרטים

5.3.84 שני □1'

6.3.84 שלישי יזם

ואלברט ויין וג׳יין: אינגליש
10.30 שעה ראשון, יום

 נוסף פרק עברית). מדבר
 המעולה המישפחתית בסידרה

 הטלוויזיה של וחסרת־היומרות
הלימודית.

מוסיקה טלוויזיה: •
 מניירי מייק עם ג׳ז —

ה).11.00( ק סי מו  קונצרט -
 המפורסם. הג׳אז־רוק נגן של

 חכים(תופים), עומר לו מסייעים
ואחרים. מינטצר(נשיפה) בוב

סיך ״בתוככי צוות
9.40 שעה ראשון, יום

 היא איתו המבוגר שהגבר
 ג׳ק הנואף. הבוס הוא משוחחת

 מגלה אך אוכל, עליו שופך
 אשה, אלא אינו החדש׳ ש,הבוס
 אמור היה תקף שאותו והגבר
עבודה. עצמו לו לספק

ראשון □1׳
4.3

 — תעודה טלוויזיה: •
 9.40(ב׳ חלק סין, בתוככי

תחת אנגלית). מדבר —
 החדשה המהפכה הכותרת

 שעברו המהלכים פירוט מובא
 ,1976 מאז הסינית החברה על

 על הליבראליזציה השפעת ואת
 רחוקה כה שאינה זו, ענקית ארץ

מאיתנו.
 — א׳ רשת רדיו: •

 עד 10.00( ועץ תפוח
 של תוכניתה בלילה). 12.00
 ידע המעבירה מיכאלי, ריבקה

 מדיום באמצעות פסיכולוגי
הראדיו.

 דראמה ; טלוויזיה •
 —10.30(ואלברט ויין—

נער הוא ויין אנגלית). מדבר

 סבו. הוא ואלברט צעיר
 עצום, השניים בין פער־הדורות

 ביניהם משותפת ובשהייה
 כאשר עימות־הדורות, מתלקח

 איש לומדים הם דבר של בסופו
בי־בי־סי. הפקת מרעהו.

שני יום
5.3

 — ב׳ רשת רדיו: •
 ).4.10ו־ 8.05(לשלום סעו

 המשודרת יומית, תוכנית
 דיווחים המשלבת ביום, פעמיים
 וממוקדי־ המעופף מהמוקד

 הגדולות. הערים במרכזי שידור
 לנהגים העוזרת תוכנית זו

 בשעות מפקקי־התנועה להחלץ
השיא.
סידרה טלוויזיה: •

 10.50( מטרה — חדשה
 סידרת אנגלית). מדבר —

 מישטרתית יחידה על פעולה
 גדול, בנמל המוצבת איזורית
 אנגליה. של הדרומי בחופה
 ומעצר גילוי היחידה: תפקיד
 פשעים בביצוע הפעילים אנשים

בי־בי־סי. סידרת חמורים.

 בדרך משולח הראשון: הפרק
הים.

שליש■ יום
6.3

מ סידרה טלוויזיה: •
 — הלימודית הטלוויזיה

— 8.02( קרובים־קרובים
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