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הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפותתוכניות

14.4
שלו קומית: סידרה •

 — 8.30(אחת בדירה שה
החגי בפרק אנגלית). מדבר

 חפר, מפסיק נגמרה גה
 של החגיגה את בעל־הבית,

 מחאה לאות הדיירים. שלושת
 הוא אז ורק אשתו, אותו נוטשת
אותה. אוהב הוא כמה עד מגלה
גר רקוויאם מוסיקה: •
של יצירתו ).10.30( מני

14.4.84 שבת יום 11.4.84 רביעי יום
3 ערוץ — 6.10(ילדים מישחקי לילדים: •

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

 הרכים. הילדים על לחבבה כדי בבובות, המסתייעים
 ריקוד, שירה, רבים: אמצעי־המחשה משולבים בתוכנית
ועוד. סרטים מישחק,

— 6 ערוץ — 8.30(בפלו-ביל סאטירה: •
 סאטירית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 בתוכניות־ראיונות ומרואיינים מנחים על המלגלגת
פרו תחנת־טלוויזיה לפנינו מציגה הסידרה בטלוויזיה.

 האמריקאיים, מפלי-הניאגרה שליד בבפלו בינציאלית,
 שחקנים שני מופיעים הקלעים. מאחורי המתרחש ואת

 קסידי ג׳ואנה :1983 לשנת הזהב גלובוס בפרס שזכו
קולמן. ורבני
12.4.84 חמישי יום
6 ערוץ — 6.00(באהבה מצרפת בידור: •

 הבידור מופע צרפתית). מזמר — דקות 60 —
 הירדנית. בטלוויזיה הצרפתי השידור של המרכזי

 בהופעה צרפתיים וקומיקאים זמרים מציגה התוכנית
ישנים. וגם חדשים שירים מיבחר עם קהל, לפני
6 ערוץ — 8.30(מרלו בלשית: סידרה •

 סידרת־מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 אחד מרלו, פיליפ היא בה המרכזית שהדמות חרשה,
 המשלב והארבעים, השלושים בשנות הבלשים מגדולי

 מבוססת הסידרה ושנינות. רב תיחכום הומור, בהופעתו
 ומרתקות, מיסתוריות תעלומות בפיענוח עלילותיו על

 אחד מצד ומיליונרים פוליטיקאים הם הנוכלים כאשר
 פרק כל בסוף חושף מרלו שני. מצד ואקדוחנים וביריוניס

שמאחוריה. הנוכלים ואת המיסתורית התעלומה את
13.4.84 שישי יזם

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

 באורך צרפתי סרט־קולגוע הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו
מלא.
—־ 6 ערוץ — 8.30(אימפריה קומדיה: •

 חדשה, קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25
 מקרוב זה שמונה בחברת־ענק, במנהל-מחקר העוסקת

 שונים ערכים בעל הוא קריסצן, ביל המנהל, לתפקידו.
 עקב אד קשה. ועובד כן ישר, אליו: המקבילים שאר מכל

 היושב־ראש עם במחלוקות רבות פעמים מסתבך הוא כך
 והתגברותו השונות ההתרחשויות מנהלי־החברה. ושאר

 ל־ הקומית המיסגרת את מספקות יריביו על ביל של
סידרה.
6 ערוץ —10.15(מאגנום מתח: סידרת •

 מתח סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 —
סלק. תום של בכיכובו אמריקאית,

 — 9.30(שבת מוצאי של המוסע בידור: •
 תוכנית אנגלית). מזמר—דקות 30 — 6 ערוץ
 זימרה שירה, הירדנית: הטלוויזיה של השבועית הבידור

ידועי־שם. אמנים של בהשתתפותם וריקודים,
 — 9.30(החיים מאסם חברתית: תוכנית •

 המחזה ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 ביטוייה את מוצאת שהיא כפי חברתית־אנושית, בעיה של

פסי בהשתתפות דיון נערך באולפן במיכתבי־הצופים.
 כפית־ לסייע במטרה ואנשי־חינוד, סוציולוגים כולוגים,

הבעיה. רון
15.4.84 ראשה יזם
 3 ערוץ — 6.00(מקרוני לילדים: סידרה •

 העוסקת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 למקומות בית־הספר ילדי הלוקחות אמיתיות, בהרפתקות

 מעניינות, ובהרפתקות בחוויות מתנסים הם שם מרתקים,
שונים. ומיקצועות רבים חיים סיגנונות לחוות כדי

— 3 ערוץ — 9.30(היאבקות ספורט: •
 היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות 40

 וצמא משולהב קהל לפני יכולתך״, כפי ״תפוס בשיטת
 המתאבקים גדולי בין נערכות התחרויות אדם. לדם

המערבי. בעולם

 — 8.30(ואפור כחול דרמאתית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 מילחמת־האזרחים סיפור את המגוללת פרקים, שמונה בת
 העיתונאי של והתרשמויותיו כתבותיו דרך האמריקאית,

 מהקרבות רבים תפקידו בתוקף שסיקר גנזר, ג׳ון
 מתמקד הסיקור ההיסטוריים. והמאורעות העיקריים
 ובקורות והדרום, הצפון בין הפזורה עניפה, במישפחה

מילחמת־האזרחים. אותה
 50 — 6 ערוץ —10.15(ורדי מוסיקה: •

 ג׳וזיפה המפורסם המלחין אנגלית). מדבר — דקות
 היסטוריות התרחשויות מלאת בתקופה באיטליה חי ורדי

 היתד, כשאיטליה ,1830 בשנת נולד הוא מסעירות.
 ,1901 בשנת ומת קטנות, נסיכויות לעשרות מפוצלת

 הסידרה וחזקה. מאוחדת מדינה היתה איטליה כאשר
המלחין. של ויצירותיו חייו דרך התקופה את לנו מתארת

17.4.84 שלישי יום
 ערוץ — 7.10(בספורט השבוע ספורט: •

 של סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3
 והבינלאומי, המקומי במישור החשובים הספורט אירועי

כדורגל. תחרויות על דגש תוך
 6 ערוץ—8.30(שיקאגו סיפורי דראמה: •
 דרמאתית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 90 —

שונות, דראמות המציגה חדשה,

16.4.84 שני יום

קטנות רציחות גולד:
10.05 שעה רביעי, יום

12.4
 רב־המרגלים מותחן: •
אנ מדבר — 9.30(ריילי

 בסידרה אחד־עשר פרק גלית).
 של חייו סיפור על המבוססת

סידני הבריטי הריגול סוכן
וכדורים אהבה אירלנד:

10.15 שעה שישי, יום

 לתיזמורת, בראהמס יוהאנס
 ברהאמס סולנים. ולשני מקהלה
 לא גרמני רקוויאם את הלחין

 הלאטיני־׳קתולי הטאכסט לפי
 ללקט אלא האשכבה, תפילת של

הישנה הברית מכיתבי־הקודש,

 וג׳י־אר בובי ג׳וק. של צוואתו
 שאמם הזמן שהגיע מסכימים

 ותיקים, ידידים ותפגוש תצא
 בנשף להשתתף מחליטה והיא

 הדחוי ירח־הדבש אילי־הנפט.
ושוב, שוב נדחה וריי דונה של

 הוא החביב מזונם מגוונים.
 הרבייה בעוגת צפרדע־הביצה.

 2000 העטלפים טורפים
 מתאר הסרט בלילה. צפרדעים

 העטלפים שפיתחו השיטות את
 ולפי ההד לפי עצמם לנווט

 לאתר כדי הצפרדעים, קירקור
אותם. ולצוד
 רציחות קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.05( קטנות
ב חריפה סאטירה אנגלית).

האמ בחברה האלימות נושא
 ווד־ המחזאי בת״זמננו. ריקאית
 משרטט, פיפר ז׳יל תסריטן
 הנודע, למחזהו קולנועי בעיבוד

 המקבלת חברה של מזעזע דיוקן
 ואף מחייה, כחלק האלימות את

מ הוא המחזאי אותה. מטפחת
אמ של הקריקטוריסטים גדולי
 הבולטות הדמויות ואחת ריקה

 אחרי בניו־יורק. הבוהמה של
 פיפר החל ציוריו, של ההצלחה

 בכל ומחזות. רומנים גם כותב
 באספקטים פיפר התרכז יצירתו

 הגדול הכרך חיי של המיוחדים
 ואת בהם, הכרוכה ובחרדה
 בהומור מציג הוא הזאת החרדה

 בחששות המדובר אם —
 רוחניים. בחששות אם פיסיים,
 ניו־ מישפחד, הסרט במרכז

 הבכירה, ובתם ממוצעת יורקית
 מפני האימה בצלם. המתאהבת
 השרויה החיצונית האלימות
 שבה האימה ניו־יורק, ברחובות

 על בנוסף המישפחה, חיה
הפסיכו והבעיות המעצורים

 המיש־ מבני אחד כל של לוגיות
 בידי נהפכים אלה כל — פחה
 שבה שחורה, לקומדיה פיפר
 או לצחוק יש אם לדעת קשה

 השחקן ביים הסרט את לבכות.
 (הרוסים ארקין אלן הנודע
 בסרט באים). הרוסים באים,

 בתפקיד גולד, אליוט מככבים
 כאהובתו, רוד, מארשה הצלם,

שחקנים. ועוד סאתרלנד דונאלד

חמישי □1•

חדרים ארבעה יהושע:
ראשון, יום

 תיז־ הביצוע: החדשה. והברית
רשות־השידור. ירושלים מורת

ראשון יום
15.4

 רומנטית: סידרה •
 מדבר — 9.40( דאלאס

 הבלתי־נלאה ג׳י־אר אנגלית).
 הנצחית אמו את לדחוף מנסה
 להתבגר, המסרב בובי ואת

פתיחת לידי שתביא להחלטה

10.30 שעה
לקאנזס־ לנסוע שעליהם מפני
 עמוס של להלוויתו סיטי,

 בינתיים ריי. של אביו קראבס,
 כדי ג׳ון־רום את ג׳י־אר מנצל
 השומרת בסו־אלן, שוב לזכות

גיזרתה, על מרשימה בהצלחה
 בזהירות נעתר ' שקליף בעוד

סטון. מרילי של להצעתה
יהושע א״ב תעודה: •

10.30(חדרים ארבעה —
 דיוקנו עברית). מדבר —
 אברהם והסופר העסקן של

יהושע. (.בולי״)

רביעי □1׳
11.4

 העטלף! טבע: סרט •
 — 8.02(צפרדעת שלמד
 מסידרת אנגלית). מדבר
 שבהגשת בטבע, חיים הסרטים
 הג׳ונגל בלילה אטנבורו. דייוויד

 מסוכן מקום הוא בפאנאמה
 סוגי 800 בו יש לצפרדעים.

הרגלי־אכילה בעלי עטלפים

האח הנסיעה בפרק ריילי.
 אשתו את ריילי נושא רונה

 ומבקש פפיטה, השלישית,
 הטוב חברו מות את לנקום
סאוויינקוב. ביותר,
 בהלת סרט-תעודה: •
 מדבר — 10.20( הזמן

פס על סרט־תעודה עברית).
 שנערך אמנויות־הבימה, טיבל

 ועל בעכו, 1983 בספטמבר
 הירושלמית להקת״התיאטרון

 הראשון. במקום בו שזכתה
של סיפורה הסרט במרכז

 ומשה נאפי בהדרכת הלהקה,
 את שהעלתה הלהקה סאלח,
 על מבוסס המחזה הזמן. בהלת
 יתיר של הערב מסע הסיפור

 יהושע, (.בולי״) אברהם מאת
 צוות העדתי. בפער ועוסק

 את ליווה הישראלית הטלוויזיה
 ההופעה שלפני בחזרות הלהקה
 על המחזה העלאת ובשעת
הבימה.

 בעונת ג׳אז מוסיקה: •
 קונצרט ).11.10( הבציר

 הסקסופון נגן מופיע שבו ג׳אז,
 בלוס־ שנולד גורדון, דקסטר
 17 ובגיל ,1923 בשנת אנג׳לס
 המם־ ליונל של ללהקתו הצטרף

טון.

שיש• □1•
13.4

 אהבה ערבי: סרט •
 — 5.35( הר-געש מעל

ערבית). מדבר
 אהבה קולנוע: סרט •

 מדבר —10.15(וכדורים
 הבימאי של סירטו אנגלית).

.1978 משנת רוזנברג, סטיוארט
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