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הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
2.5.84 רביעי !ם1

3 ערוץ — 6.00(ילדים מישחקי לילדים: •
 לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 —

 שחקנים. צמד על־ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרד בגיל
 אמצעי־המחשה משולבים בתוכנית בבובות. המסתייעים

ועוד. סרטים מישחק, ריקוד, שירה, רבים:
 — 8.30( ביל באפלו קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 תוכנית מנחה של והפרטיים הטלוויזיוניים בחייו העוסקת
 על איתו שעובד ההפקה בצוות פופולארי, ראיונות

 והגורמים התקריות המאורעות, בכל התוכנית,
 על לבסוף נראית שהיא כפי התוכנית, על המשפיעים

 טלוויזיה בתחנת מתרחשת העלילה כל הקטן. המסד
 בדמויות מתמקד פרק וכל באפלו, בעיירה מקומית
 בתוכנית. המשתתפים ובאורחים ההפקה בצוות אחרות

 ומסייעת קולמן רבני השחקן מככב ביל, המנחה, בתפקיד
 בתפקיד האמת) קסידי(שכר ג׳ואנה השחקנית לצידו

התוכנית. כימאית
3.5.84 חמישי יש
6 ערוץ — 8.30(מרלו :בלשית סידרה •

 מתח סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 מגדולי אחד מרלו, פילים היא בה המרכזית שהדמות
 הומור, בהופעתו .המשלב40וה־ 30ה־ בשנות הבלשים
 עלילותיו על מבוססת הסידרה' ושנינות. רב תיחכום

 בין כאשר ומרתקות, מסתוריות תעלומות בפיענוח
 ביריונים מיליונרים פוליטיקאים למצוא אפשר הנוכלים

 התעלומה את אפיזודה כל בסוף חושף מרלו ואקרוחנים.
 השחקן מככב מרלו בתפקיד שמאחוריה. הנוכלים ואת

 קתרין השחקנית מגלמת אני, חברתו, ואת בות, פאורס
לי־סקוט.

9.35( לאלנלפביתים בית־ספר קומדיה: •
ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ —

 שנקבצו שונות עממיות דמויות המציגה ירדנית סידרה
 בדווים כפריים, בתוכם הבערות. לביעור לבית־ספר ובאו

 רבר לו, המיוחד בניב מדבר מהם אחד שכל ופלסטינים
מצחיקות. סיטואציות היוצר
4.5.84 1שיש יום

 80 — 3 ערוץ — 6.00(קולנוע סרט •
 במקביל ששי, יום בכל אנגלית). מדבר — דקות
 הירדנית הטלוויזיה מציגה בישראל, הערבי הסרט להצגת

 עלילתית־ דרמה בדרד־כלל המישפחה, לכל סרט
הפרוע. המערב הווי ממיטב מערבונים או מישפחתית

— 6 ערוץ — 8.30(אימפריה קומדיה: •
 קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 מקרוב זה שמונה ענק בחברת מחקר במנהל העוסקת
 שונים ערכים בעל הוא קריסצן, ביל המנהל לתפקידו.

י בחברה. התפקידים נושאי שאר מכל

5.5.84 שבת יזם
 — 7.30( מארח מאזן חג׳ פולקלור: •

 מחיי ערבית). מדבר — דקות 30 — 3 ערוץ
 ועל בדורות, ומעשיות באגדות משובצים בירדן יום היום
השעה. בעיות את לפתור מנסים והסיפור המשל דרך

 — 3/6 ערוץ — 10.15(קולנוע: סרט •
 זו בשעה מוצאי־שבת בכל ערבית/אנגלית). מדבר
 סירטי שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה
 יוכלו הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי, בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי בסרט לבחור יוכלו

6.5.84 ראשזז יום
 — 6.30( סוייר תום לילדים: סידרה •

 עיבוד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 העוסק טורן, מארק הנודע סיפרו של לטלוויזיה
 אצל וחייו פין הקלברי חברו סוייר, תום של בקורותיו

פולה. דודתו
 יסופר כי יאומן לא הומוריסטית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 8.30(
 שהוקרנה המרתקת בסידרה נוספים פרקים אנגלית).

 על בעיקר המבוססת הישראלית, בטלוויזיה מכבר לא
 רואלד הסופר של המוזר הסוף בעלי הקצרים סיפוריו

בעולם. הזה הז׳אנר ממיטב נוספים וסופרים דאל,
7.5.84 שני יזם
 — 8.30(ואפור כחול דרמטית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 האזרחים מילחמת סיפור את המגוללת פרקים שמונה בת

 העיתונאי של והתרשמויותיו כתבותיו דרו האמריקאית,
 מהקרבות רבים תפקידו במיסגרת שכיסה סנזר ג׳ון

 הסיקור כאשר ההיסטוריים, והמאורעות העיקריים
 והדרום, הצפון בין הפזורה ענפה במישפחה מתמקד
האזרחים. במילחמת אותה והקורות

 ערוץ —10.30(וכוכבים אורות בידור: •
 אמני מיטב ערבית). מדבר — דקות 30 — 3

הערבית. והמוסיקה המישחק הזמר, בשדה צמרת

8.5.84 שלישי ם1י
 6 ערוץ — 8.30(שיקאגו ספורי דרמה: •
 דרמתית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 70 —

 בעיר המתרחשות שונות דרמות בפנינו המציגה
 פוגע ברחובותיה המשתולל שהפשע והאלימה, הדינאמית

 החוק. ובאנשי תמימים באזרחים ובראשונה בראש
 ויחסיהם חייהם דרך את בפנינו מגוללות אלה דראמות

 העיקריות הדמויות את המהווים אנשים שבעה של
 רופא, שונה: מיקצוע מהם אחד לכל כאשר בסידרה,

וכר. מישטרה איש עורך־דין,

3.5
 שוגון חדשה: סידרה •

אנג מדבר — 10.35(
לית).
עשירים בידור: •

 — 11.25( ומושחתים
אנגלית). מדבר

מועדפות
 10.15(שבע ניו-יורק רת
 עלילת אנגלית). מדבר —

 מיוחדת יחידה על מספרת הסרט
 המשתמשת ניו־יורק, במישטרת

 בידי למפקדה המועבר במידע
 כי מתברר מוזר באורח מלשין.

 המישטרה את מערב זה מידע
כנופיות. במילחמת

5.5
חיי שירת תעודה: •

עב מדבר — 9.30( הם
 של לזיכרם תוכנית רית).
 במילוד שנפלו ויוצרים אמנים

ישראל. מות
 לי אבד אשר דיון: •

 — 10.00( לעד קנייני
 בנושא דיון עברית). מדבר
 הזיכרון לנושא הציבור מודעות

 ד״ר פעיל, מאיר ד״ר בהשתתפות
 עמיה פרום׳ אלדד, ישראל

 אביגדור תת־אלוף ליבליך,
 (משורר עריידי ונעים קהלני
זמר. חנה בהנחיית הדיון דרוזי).

 נשיא־ עם ראיונות סרטים,
 ראש־הממשלה, ועם המדינה

 תקופות המציינים מיפגשים
 המדינה, בתולדות ואירועים

בידור. בקיטעי ואמנים
 רצח קולנוע: סרט •

 — 11.20( הנילוס על
 המבוסם סרט אנגלית). מדבר

 שבסיפרי מהידועים אחד על
 של בכיכובם כריסטי, אגאעה

 מיה דיוויס, בט יוסטינוב, פיטר
 סמית מגי ניבן, דיוויד פארו,
רבים. כוכבים ועוד

 ראש ניקוי סאטירה: •
 אחרי 1.35( מיקבץ —

 עברית). מדבר — חצות
 מתוך קטעים של מיקבץ

 שודרו שלא ניקוי־ראש, תוכניות
 ,1976 שנת מאז בטלוויזיה

קירשנבוים. מרדכי של בבימויו

4.5
מישט■ קולנוע: סרט •

שוגון ושיגודה: מיפונה צ׳מברליין,
10.35 שעה חמישי, יום

ניו־יורק מישטרת ושיידר: לו־ביאנקי
10.15 שעה שישי, יום

 מדבר — 8.00( חלוקתם
 הפרסים חלוקת טקס עברית).

נשיא־המדינה. במעמד
 האש עמוד תעודה: •

עברית). מדבר —11.00(

אנג מדבר — 10.10(
 בסידרה ראשון פרק לית).

 בחייו העוסקת חדשה, דרמתית
 בבלגיה הגסטפו ראש של

הכבושה.

וכבוד דם
5.30 שעה שלישי, יום

2.5
 סיפורו טבע: סרט •
 מדבר — 8.02(עכבר של

 מסידרת פרק עוד אנגלית).
 שיגרת חשיפת ובו בטבע, חיים
 עכברים סוגי ארבעה של חיים

 במחוז כפרי בבית השוכנים
 דיוויד מגיש באנגליה. וילטשיר,
אטנבורו.

6.5
 ירון מיוחד: מישדר •

 העצמאות מנחה לונדון
 עם שידור שעות 20(

8 החל הפסקת־לילה). .5 0 
 מישדר לונדון ירון ינחה

דיונים, ובו מרתוני, עצמאות

ראשון □1׳

חמישי □1■

רביעי יום

שיש׳ יום

שני יום
7.5

 חידון ומסורת: דת •
 לנוער הבינלאומי התנ״ך
 מדבר — 12.00( יהודי

עברית).
 סאלח קולנוע: סרט •

 מדבר — 2.30( שבתי
 ישראלי קולנוע סרט עברית).

טופול, חיים של בכיכובו ישן,
טהס ישראל: פרסי •

 בהקרנה בסידרה, אחרון פרק
זו. חוזרת

שליש• יום
8.5

 קרובים קרובים, סידרה:
 עברית). מדבר — 8.04(

 שהופקה זו בסידרה אחרון פרק
 והוק־ הלימודית הטלוויזיה בידי
 הטלוויזיה על־ידי מה משום רנה

הכללית.
קסלר לודביג דרמה: •

שבת

תוכניות
שליש• □1׳

1.5
 וכבוד דם נאציזם: •

גרמנית). מדבר — 5.30(
 דרמתית, בסידרה אחרון. פרק

הגרמ הנאציזם לניבכי החודרת
 הרטמוט מתאהב זה בפרק ני.

 מנקמן. הנס של באחותו קלר
 פוגשים אנו גרמני במחנה־קיץ

 בהצהרות נסחפים כולם את
ולפירר. למולדת אהבה
קרו קרובים, סידרה: •
עב מדבר — 8.02( בים

 בית עתר בפרק רית).
 יורם של בביתו מתרחשת

 עבודות־ עומס בשל מהומה.
 מחליטה ליאורה, של הבית

 היא עוזרת. לקחת המישפחה
 עם בשותפות מודעה מפרסמת

 את מראיינות והן וחנה, תיקי
המועמדות.

 מישסט־די־ סידרה: •
 מדבר — 10.50( בה

 בסיד־ האחרון הפרק אנגלית).
המבו השמאלצית־יהודית, רה

יוריס. ליאון של סיפרו על ססת
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