
44

]

{

<

1

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות
שני יום

פסח ליל
רביעי □1׳

18.4
16.4

נש מה פולקלור: •
 מזמר — 9.00( תנה?

 בתוכנית עברית). ומדבר
 מערב צפון להקת מופיעות
 ממושב תימנית להקה מארוקו.
 מקהלת מבוכרה. ולהקה גאולים

 בירושלים למוסיקה האקדמיה
 למקהלה מיוחדים עיבודים שרה
 גם משתתפות שירי־פסח. של

 ואופירה טל מיכל הזמרות
גלוסקא.

מן קולנוע: סרט •
— 10.00( המירפסת

 המבוסס סרט אנגלית). מדבר
 ג׳ץ מאת המפורסם הרומן על

 חייהם בתיעוד שהתמחה או׳הרה,
בארצות הבינוני המעמד בני של

 האש עמוד תעודה: •
עברית). מדבר — 8.02(

 המאבק. הכותרת תחת ,16 פרק
 הגשרים ליל סיפור שבו

 הבריטים תנועת־המרי. ופעולות
 בשבת הישוב מנהיגי את עוצרים

 בין עימות פורץ השחורה,
 פיצוץ לאקטיביסטים, מתונים

 ולח״י אצ״ל המלך־דויד, מלון
 עצמאי, באורח לפעול שבים
 לפתיחת ארצות־הברית לחץ

 והיא וגובר, הולד הארץ שערי
 את להעביר בריטניה את מאלצת
 להכרעת ארץ־ישראל שאלת
האו״ם.
חלוקת טקס בידור: •

 1984 — האוסקר פירסי
מדבר — 10.05(

אנגלית).

המירפסת מן וניומן: בלין
10.00 שעה פסח. ערב

 השירות מן חוזר צעיר הברית.
 להשתלב מסרב אר הצבאי,

 לאביו, בז הוא אביו. של במיפעל
 מקים הבן לאמו. האב יחס בשל

 בניו־יורק, עצמאי עסק לעצמו
 למען הפרטיים חייו הקרבת תור

 בכל חפץ הוא שבה ההצלחה
,1960 בשנת הופק הסרט מחיר.

שליש• יום
 פסח א׳

17.4
 מוסיקה: + דראמה •

 מדבר — 8.00(הים שירת
 תוכנית עברית). ומזמר
 דראמה המשלבת מיוחדת,

 מקהלות ארבע בביצוע ומוסיקה,
 ירושלים, הסימפונית והתיזמורת

 ואופירה פישר דודו הסולנים עם
 מערכת מעלה הדראמה גלוסקא.

 ילד ובין תימהוני דייג בין יחסים
 בשיחותיהם לחוף־הים. שנקלע
 הנוגעות שונות פנטסיות עולות

לשירת־הים.
די מישפט סידרה: •

אנ מדבר — 9.15( בה
 בסידרה, שלישי פרק גלית).

 ליאון מאת רומן על המבוססת
 באברהם מתמקד הפרק יוריס.
 שחשף האמריקאי הסופר קיידי,

קלנו. ר״ר של סיפורו את בסיפרו

טזזםיו.ו.ן1[
19.4

 מוסיקאלי: בידור •
 מדבר — 9.30( אלגרו

 מוסיקאלי חידון עברית).
 סערות הפעם: בתוכנית פומבי.

והא ביזה ג׳ורג׳ מוסיקאליות,
 למוסיקה, אסטרולוגיה מרגן,

 הבל, שירי אוטומטיות, מזכירות
וחיקוי. מקור
 מרגלים רב מותחן: •
 מדבר — 10.20( ריילי

 בסיררה, אחרון פרק אנגלית).
 הדרך. סוף הכותרת תחת

 פועלת ריילי, של אשתו פפיטה,
 של היעלמותו על האמת לגילוי
 מנסה בריטניה ממשלת ריילי.
 עובר הוא בעוד ריילי, את להציל
 קשים, ועינויים חקירות ברוסיה

 להוציאו מצווה שסטאלין עד
להורג.

שישי יום
£0.4

 של אן קולנוע: סרט •
מד — 9.05(הימים אלף
 היסטורי סרט אנגלית). בר
 של השניה אשתו בולן, אן על

ועל השמיני, הנרי האנגלי המלך

18.4.84 רביעי יום
 ערוץ-6.30(הצילום אומנות אמנות: •

5 0 -  לאונרד השחקן אנגלית). מדבר - דקות 3
 משמש כוכבים, בין מסע הסידרה מן הזכור נימוי,

 הצילום אומנות סודות את המציגה ד, בסידרה כמארח
 מוקדשת תוכנית כל וקולנוע. טלוויזיה בסירטי וההסרטה

 אפקטים למצוא ניתן הנושאים בין כאשר ספציפי, לנושא
 בסרטים, מסוכנים בתפקידים כפילים שילוב מיוחדים,

ועוד. אנימציה מיוחד, איפור
6 ערוץ -10.15(בית-מלון הרסתקות: •

 דראמה זוהר, אנגלית). מדבר - דקות 50 -
 בסו־ ביותר האלגנטי במלון נחשפים והתרגשות
 אנשים אורחיו שבין גריגורי, סט פרנסיסקו

 וענקי־התעשיה. אמנים ירודדבש, מבלי מחצרות־מלוכה,
 צוות־המלון של וחייו תגובותיו אחרי עוקבת הסידרה

 עוקבת היא ובעיקר פרק. בכל השונות להתרחשויות
 עם עסקים המשלבת דייוויס), המלון(בט בעלת אחרי
 ג׳יימס הכללי, המנהל אחרי וכן באירוח, אישית גאווה

בולינם.

19.4.84 חמישי ם1י
3 ערוץ - 6.00(חידון לילדים: תוכנית •

 חידונים של תוכנית ערבית). מדבר - דקות 30 -
 בה שמשולבים עממי, בית־ספר תלמידי בין והיכרויות

פרסים. ניתנים לזוכים ובידור. מדע תרבות, ידע,
 - 6 ערוץ - 9.30(רג׳י קומית: סידרה •

 אדם הוא פרדר רג׳י אנגלית). מדבר - דקות 25
 בפרנויה מתמודד עצמו את המוצא ,47 בן ממוצע, הגון,

 גיל־ של וחרדה ממתח הנובעים ובמשברים בחוסר־ביטחון
 תכופים מתחים עם קבוע באופן מתמודד רג׳י העמידה.

 צריו הוא שבה בעבודתו, וכן היום־יום, בחיי בבית,
ממנו. צעירים עם להתמודד

10.4.84 ששי יום
 סאנסה וסנשו קישוט דון אנימציה: •

 30 - הערוצים שני - הצהרים לפני 11.00(
 את מספרת אנימציה סידרת ערבית.) מדבר - דקות

 הופקה אשר ומשרתו, קישוט דוו של הידועה העלילה
ספרד. המחבר, של במולדתו

 שני - 3.40( הפרש סידרת-מתח: •
 אנגלית). מדבר - דקות 50 - הערוצים
 מאוד, משוכללת מכונית עומדת שבמרכזה סיררת־מתח

 פעולה בשיתוף עצמאי. באופן ולפעול לחשוב המסוגלת
 במילחמה מצליחה היא כנהגה, המשמש אמיץ, אביר עם

שונים. ובנוכלים בפושעים
 ערוץ-8.50(הכתר מישפט:מישםטי •

7 0 -  אנגלית סידרה אנגלית). מדבר - דקות 6
 מפורסמים, מישפטים הקטן המסך אל המביאה מרתקת,

האחרונות, בשנים באנגליה שהתנהלו

21.4.84 שבת ם1י
ץ6.15(מלאכת-יד: • רו ע -1 5 דקות 3-

 הצעירים. לילדים המיועדת תוכנית ערבית). מדבר —
 חינוכיים מישחקים באירגון ידע לילדים להקנות מטרתה

 קרטון, כגון: בית, בכל המצויים פשוטים, מחומרים
וכר. ריקים גביעי״לבן מיספריים, צמר־גפן,

8.30(באן ישנה ג׳ניפר קומית: סידרה •
 הוא ג׳ואי אנגלית). מדבר - דקות 25-6 ערוץ —
 עם להוליווד מקרוב זה שעבר טפוסי ניו־יורקי ,10 בן

 נערצת, כוכבת של ביתה היה החדש ביתם מישפחתו.
 עם באמת מתחילות ג׳ואי של צרותיו אך פרל. ג׳ניפר

 לעזוב המסרבת ג׳ניפר, של .רוח־הרפאים' של הופעתה
 רוצה היא עצה, לנער לתת רוצה רק לא ג׳ניפר הבית. את
מהחיים. ליהנות איר אותו ללמד גם

22.4.84 ראשון יום
5.40(הסיפורים צריף לילדים: תוכנית •

 ערבית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ —
 הצופה את המשתפת מוסר־השכל, עם לילדים תוכנית
 סיפור. מסופר תוכנית בכל המסו. על שקורה במה הצעיר

 ולשלוח נושא אותו על חיבור לכתוב מתבקשים הילדים
בפרס. זוכה ביותר הטוב החיבור למערכת. אותו

 — 9.10( והאהבה נפוליון דראמה: •
 נפוליון אנגלית. מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 היה בהיסטוריה, ביותר המפורסם המצביא בונפרטה,
 בעוד במילחמה. מנוסה שהיה כמו באהבה מנוסה

 בסיקור זכו נפוליון של והפוליטיות הצבאיות שפעולותיו
 תמו חברת הפרטיים. חייו על פחות הרבה ידוע נרחב,

 המרכדות ותשים הפרטיים מחייו חלק חושפת האנגלית
 ומספרת — וג׳ודג׳יגה פאולץ דזירה. ז׳וזפץ, — בחייו

 שלו, והפוליטית הצבאית הקריירה על השפעתן על
ההיסטוריה. על ולמעשה

23.4.84 שגי יום
6 ערוץ — 7.15(היום ספורט ספורט: •

 תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —
 החולף, בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה המגישה
ובעולם. בצרפת
6 ערוץ—9.20(מדעי מגזין מידע סרט •

 מדעי סרט אנגלית). מדבר — דקות 10 —
 בטכנולוגיה והמצאות חידושים המציג אינפורמטיבי,

ובמדע.
24.4.84 שלישי יזם

 —10.15(בחושן* גוונים אימה: סידרת •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 היא מהו אחת שכל נפרדות, דראמות שבע של אנגלית
 הסידרה בבריטניה. התסריטאים טובי בידי שנוצר מותחן
 פאראנורמליים במיקרים טיבעיות, לא בתופעות עוסקת
לחושים. שמעל

הימים אלף של אן בוזיולד:
9.05 שעה שישי. יום

 על מלכה שבהם הימים אלף
אנגליה.

שבת
21.4

בדי שלושה בידור: •
 מדבר — 8.30( אחת רה

 טועמים על הפרק אנגלית).
כריסי של הבוס שבו ומטעמים,

 ג׳ק של שירותיו את שוכר
 חבר־ במיפגש הכיבוד להגשת

 הכל החברה. של המנהלים
 של בעזרתן כשורה, מתנהל
 מגלה שבו הרגע עד וג׳נט, כריסי

כריסי. את חומד הבום כי ג'ק
ש ציפאלין תעודה. •

 — 10.30( הכרנו לא
 שלישי פרק אנגלית). מדבר
 מובאים שבו בסידרה, ואחרון
להנאתו, עשה שצ׳פלין סרטים

ראשון □1׳
22.4

 עי מערב פולקלור: •
 מדבר — 9.30( שחר

 תוכנית עברית). ומזמר
 הזמרת עם ובידור פולקלור

חזה. עופרה
 סופרמן קולנוע: סרט •

אנ מדבר — 10.10(
 בכיכובו הנודע. הסרט גלית).

׳ ריב. כריסטופר של

23.4
 גרץ דויד תעודרמה: •

עברית). מדבר — 9.30(
 בן־ דויד של ימים ארבעה על

 חיים של סירטו בסג׳רה, גוריון
גיל. (״כיימול״)

מטרה מותחן: •
אנ מדבר — 10.20(

 בסידרת נוסף פרק גלית).
הבריטית. המותחנים

שלישי □1•
24.4

 קרו־ מקורית: סידרה •
 — 8.02( בים־קרובים

 נוסף פרק עברית). מדבר
 הטלוויזיה שבהפקת בסידרה

 בטלוויזיה המוקרנת הלימודית,
הכללית.

35


