
תוכניות
הודעה
 לוח־מישדרים

 יהיה זה, מומלצים
 שלא במיקרה תקף
 או שיבושים יהיו

 עובדי של השבתות
רשות־השידור.

רביעי יום
11.7

הדרדסים הנפשה: •
עברי). דיבוב — 5.30(

שיש־ ,בטעות חושבים הדרדסים
 מחליטים הם למות. נוטה נוני

 מאושרים ימים כמה לו להעניק
ביש־ מישאלותיו. כל את ולמלא

שהע־ מגילת־סתרים מוצא גדא
מיוחדים. כוחות לדרדסים ניקה |

 לחיות טבע: ברט •
 מדבר — 8.02( בקור

 בעלי־חיים אנגלית).
 עצמם סיגלו שונות ממישפחות

קשה. קור של בתנאי לחיים

מועדפות
 על מרחיב הסרט כיום. המקובל

 ההחלטות שבין הפער עניין
המפק אצל המתקבלות הקרות,

שבעורף, במיפקדה הבכירים דים
שב הישירות התוצאות לבין

מק: מאלקולם מככבים: שטח.
פירת׳, פיטר ווארד, סיימון דואל,

 פאלמר, כריסטופר גילגוד, ג׳ון
 ג׳ונסון ריצ׳ארד האוורד, טראוור
גולד. ג׳ק הסרט: בימאי ואחרים.

.1976 ההפקה: שנת

חמישי יום
12.7

שוגון סידרה: •
 אנגלית מדבר —10.10(

 בסידרה, עשירי פרק ויפנית).
 מאת רב־מכר על המבוססת

 נודע זה בפרק קלאוול. ג׳יימס
 קשר על ולבלקתורן למריקו

 קשר — אישידו מעורב שבו
 היושב מהנוצרים אחד את לרצוח

העוצרים. במועצת

שישי □1׳
13.7

דייזי קולנוע: ברט •

דייזי ווד:
9.15 שעה שישי, יום

 עלי־אדמות מקום שאין כמעט
 על לחיות. יכולים הם אין שבו

 סרטבע מספר אלה בעלי־חיים
 חיים הבריטית מהסידרה נוסף,

 רייוויד מנחה שאותה בטבע.
אטנבורו.

 סיפורו קולנוע: ברט •
 — 10.10(קרבי טייב של

 מספר הסרט אנגלית). מדבר
 בר־ יחידה של תולדותיה על

המל הבריטי האוויר (חיל א־ף,
 בימי בצרפת, שבסיסה כותי),

 הראשונה. העולם מילחמת
בתקופה האוויר לחימת מושגי

אנגלית). מדבר — 9.15(
 השלושים שנות של בהוליבוד

 אלמונית נערה אחד יום מתגלה
 בן־לילה הופכת והיא ,15 בת

 בין העצום הפער בשל לכוכב.
 לחיות צריכה היא שבהם התנאים
 של שאיפותיה לבין ולעבוד,

 עצמה מוצאת היא בגילה, ילדה
 שאין לכללי־חיים משועבדת

 מבקר־ בהם. לעמוד מצליחה היא
 כתב לאמברט גאווין הקולנוע

 שאותו רומן על״פי התסריט, את
 את היטב שהכיר תוך חיבר,
נעזר הוא בהוליווד. החיים

של מחייהם רבות בעובדות מן לחלוטין שונים היו ההיא

התיכון(ובמן) המיזוח תחנת
הצהויים) ה(אחרי - לימים תוכניות א

מערבון 4.00 חדשות 1.00
סידרה 7.00 סידרה 1.30
סידרה 9.00 סרט 3.00

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
11.7.84 רביעי יום
 3 ערוץ — 7.10(ילדים מישחקי לילדים: •

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

 הילדים על התוכנית את לחבב כדי בבובות, המסתייע
 שירה, רבים: המחשה אמצעי משולבים בתוכנית הרכים.
ועוד. סרטים מישתק, ריקוד,
 אחת בדירה שלושה קומית: בידרה •

 מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 9.30(
 המוצלחת, הקומית בסידרה נוסף פרק אנגלית).

 (ג׳ויס ג׳נט — נערות שתי של קורותיהן על המספרת
 (ג׳ון ג׳ק לדירה, שותפן — סאמרס) וכריסי(סוזן דויט>

 פל (נורמן רופר הזוג ומשכירי-דירתם שכניהם ריטח,
 כאשר הנוצרות הקומיות והסיטואציות לינדלי), ואודרה

שמרן. לזוג בשכנות אחת דירה חולקים וגבר נשים שתי

12.7.84 חמישי יום
7.00(צרפתייס זמרים עם שעה בידור: •
צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ערוץ —

 זמרים בתוכנית: הצרפתי. השנסון לאוהבי חגיגה
 פולקלור בשירי מפורסמים, ופחות מפורסמים צרפתיים

ואהבה.
10.10(התלוי האיש דרמאתית: בידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 קולין השחקן עתיר־נכסים, איש על אנגלית סידרה
 כאשר מותו. את להביא נסיונות כמה שנעשו בלקלי,
 נוצר למים, מהגשר נפלה והיא במכוניתו חבלה נעשתה
 חרשה זהות לאמץ לו שסייע דבר טבע, שהוא הרושם

ומדוע. במותו שרוצה הוא מי לחקור ולהתחיל

13.7.84 שישי ין□
 שני — בצהריים 2.10( כדורגל •

אנגלית). מדבר — דקות 60 — הערוצים
 שהתקיימו העולמי, הכדורגל ממיטב כדורגל תחרויות

המערבית. ובגרמניה באנגליה החולף, בשבוע
 —10.10(אונידין קו דרמאתית: בידרה •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 מסכי על שהוקרנה בי־בי־סי. בהפקת יוקרתית דרמה

 בכיכובו הסידרה שנים. כמה לפני הישראלית הטלוויזיה
 של ומאבקיו חייו סיפור את מספרת גילמור, פיטר של
 להקמת עד פשוט נער־סיפון מתפקיד בדרכו צעיר, ספן
שמו. את הנושא אוניות קו

 —11.15(בטיל רמינגטון מתח: סידרת •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
נאה גבר במרכזה עומד בארצות־הברית. להצלחה הזוכה

14.7.84 שבת יזם
 — 9.30( אשה יומן ביוגרפית: סידרה •

 זוהי אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 הודון, ארית של ספרה על־פי לטלוויזיה שעובדה דראמה

 של חייה קורות את מספרת הסידרה הטבע. מן רשימות
הספר. לכתיבת שהוביל בכפר, ואורח־חייה הסופרת

 — 3/6 ערוץ — 11.15(קולנוע: ברט •
 בשעה שבת מוצאי בכל ערבית). אנגלית/ מדבר

 סירטי שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה זאת
 לבחור יוכלו הערבית יודעי אחת. ובעונה בעת קולנוע

 בסרט יבחרו האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט
.6 בערוץ האמריקאי.

15.7.84 ראשו? יום
10.10(ושלום מלחמה דרמאתית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 של בת־האלמוות יצירתו של לטלוויזיה נוסף עיבוד
 לא שמעולם עסוקים, אנשים אותם לכל מיועד טולסטוי.

 ורוצים שקראו אותם ולכל זמן, חוסר עקב הספר את קראו
היום. מקובלות אינן ששוב ורמה איכות על שנית להתענג

11.15(ביימון את ביימון מתח: סידרת •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 פרקר ג׳ימסון השחקנים שני של בכיכובם בלשית, סידרה
 בעיר הפועלים בלשים שני בתור מקרני, וג׳ירלד

 זו עיר ארצות־הברית. של המערבי שבחוף סאו״דייגו
 הסידרה מפירקי גדול חלק כן על מכסיקו, לגבול קרובה
 המנסים ורצח, שוד החטיפה, במעשי בחשודים עוסק

לגבול. מעבר אל בריחה על״ידי החוק משילטון להתחמק

16.7.84 שני יום
6 ערוץ —11.15(האהבה בפינת קיטש: •

 חרשים פרקים אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 הטלוויזיה בשידורי ראי הפופולרית(ראה/ הסידרה מתוך

שלישי). ביום הישראלית,
17.7.84 שלישי יום

 6 ערוץ—11.15(וגנר תיעודית: בידרה •
—5  סר ברטון, ריצ׳רד אנגלית). מדבר—דקות 0

 הפקה בוגנר. מככבים רדגרייב וונסה אוליביה לורנס
 רב־ הגאון של חייו את רב ביופי מציירת זו גדולה

 מידה באותה שנאהב אדם הוא וגנר ריכרד הכישרונות.
 לכל מעל וגיבור. נבל נחשב ומבוזה, נערץ נשנא, שהוא

 של בתו עם שלו שהרומאן תקנה, חסר רומנטיקן היה הוא
ויוליה. רומאו אהבת על עולה ליסט פרנץ המלחין

 הכיר, שאותם רבים כוכבים
 בחלקם הלקוחים סיפורים
 גארלנד ג׳ודי של מחייהן
 רוברט וור. נטאלי הסרט וכוכבת
 של דמותו את מגלם רדפורד

ליבה את הכובש יפה־תואר, כוכב

המבוך ומק׳קסטל: אניס
11.05 שעה מוצאי־שבת,

ת שב
14.7

המביד דראמה: •

 כריסטופר הנערה־הכוכבת. של
 מפיק בתפקיד מופיע פאלמר
 גורדון ורות קשוח סרטים

 הצעירה. האם של בדמותה
 מאליגן רוברט הוא הכימאי
 שנת פאקולה. אלן הוא והמפיק
.1966 ההפקה:

אנג מדבר — 11.05(
 בהפקת אנגלית דראמה לית).

 בעלה עם שבה קתרין גראנדה.
 השמונה, בת דייזי, ובתה

 הכפרית באחוזה להתגורר
 שבה להוריה, שייכת שהיתה
ילדותה. בימי חייתה

ראשון יום
15.7

 להיט עוד בידור: •
אנגלית). מזמר — 8.15(

 ממיצעדי וידיאו סירטי קיטעי
 ובארצות־ בבריטניה הפיזמונים

הברית.
דאלאס בידרה: •

אנג מלבר — 10.20(
ת בפרק לית). ב סי  ברבקיו מ

 הסכרי־ מההתכתשויות אחת עוד
דאלאס. בירת־הנפט, נוסח ניות

שני יום
16.7

 8.02(תהילה בידור: •
אנגלית). ומזמר מדבר —
תל של בעלילותיהם נוסף פרק
 בניו־ לאמנויות בית־ספר מידי
יורק.
קאלאן מותחן: •

אנגלית) מדבר —11.00(
 המותחנים בסידרת נוסף פרק

 עלילותיו על המספרת הבריטית,
קשוח. בריטי חשאי סוכן של

שלישי יום
17.7

ה ספינת בידור: •
 מדבר — 8.02( אהבה

ה סכרינית, סידרה אנגלית).
 קיטשיות אהבה עלילות מביאה

 טיולים ספינת על המתרחשות
למסך. חוזרת אמריקאית

שח-מת מותחן: •
אנג מדבר — 10.10(

 שגם חדשה, סידרה לית).
 המישטרה מכוחות הם גיבוריה

הבריטיים. והביון


