
רביעי ם1י
5 .12

הנר קולנוע: סרט •
 שידור — 10.05( דפים

אנגלית). מדבר כצבע,
 פולנים אחים שבי של סיפורם

הנמ השניה, העולם במילחמת
 בסיביר, ממחנה־עבודה לטים

 לחצות ומנסים לגרוזיה מגיעים
 כמה לאפגאניסתאן. הגבול את

 לסייע מוכנים המקום מבני
 של המקומי הנציג אולם להם,

אח עוקב החשאית המישטרה
באמצ לגלות בתיקווה ריהם,
 ה- לחצייה האחראי את עותם

 הסרט הגבול. של בלתי־חוקית
 הסופר של סיפרו על מבוסם

 אלכסנדר (באנגלית) הישראלי
רמתי.

׳׳י 1

חמישי יום
5 .13

 קם־ פרשת תיעוד: •
 0.30( הדין גזר — טנר

עב מדבר שחור־לבן, —
 הסרט של שני חלק רית).
ש קסטנר, פרשת את המתעד
ה בשנות ישראל את הסעירה

 מעמודים הנדון (ראה סל'
61—60.(

 בון דכי :בידור +
 כצבע. שידור — 10.20(

אנגלית). ומזמר מדבר
של בכיכובה מיוחדת תוכנית

 הערבית הטלוויזיה אין שבועות
בעיתו לפרסם לראוי מוצאת

המצ הסרטים שמות את נות
מקרינה. שהיא ריים

 הם :קולנוע סרט •
 0.15( כסוסים גם יורים

 מדבר כצבע, שידור —
 של הנודע סירטו אנגלית).

 המבוסס פולק, סידני הבימאי
 מק-קוי. הוראס של סיפרו על

 בראשית מתרחשת העלילה
 בימי המאה, של '30ה־ שנות

בארצות־הברית. הכלכלי השפל

שבת
5 .15

 :טלוויזיה סידרת •
 — 0.02( צרה לעת ידיד

אנג מדבר כצבע, שידור
טל לצוות עוזר הובו לית).
 תעלומת־מיסתו־ לגלות וויזיה

 התחילו שבו בגן־חיות, רין
ונדירות. יקרות חיות להיעלם

 למישפחה : קיום דו •
מד שחור־לכן, — 0.30(

סיפו וערכית). עברית בר
 זאב הלא־שיגרתי הזוג של רו

 ערביה היא רומן שפע: ורומן
 יהודי הוא וזאב הארץ ילידת

עוס גם רומן יוגוסלביה. יליד
 בקרב שכיח לא בתחביב קת

■הקארטה. — נשים
ה :קומית סידרה •

 10.30( מחייכת אצילות
 מדבר כצבע, שידור —

 אופספורדית). אנגלית
הוע־ זו מעולה קומית סידרה

בידור בון:
10.20 שעה חמישי, יום

 על־ידי המרואיינת בון, דבי
 בון פרר. חוזה הוותיק השחקן
ומא שרה עצמה, את מציגה

וה הופ בוב הבדרן את רחת
קלי. ג׳ין רקדן שחקן

ת*י*ווועוווו1
5 .1 4

 ידוע לא :ערכי סרט •
 כצבע. שידור — 5.32(

כמה מזה ערכית). מדבר

שידו במועד יותר מוקדם ברה
 סיפורה את מספרת היא רה.
 מנכסיה, ירדה אשר אצילה של

 למתעשר רומנטית הנקשרת
אחוזתה. את שרכש
 על כלש מותחן: •
 שידור — 11.00( הגל

 אנגלית). מדכר כצבע,
 איב) (טרוור שוסטרינג אדי
ב יוצא־דופן פרטי בלש הוא

 אך מיקצוען לחייו, 30ה־ שנות
 היה הוא בעבר אקסצנטרי.

התמו עבר מחשבים, מתכנת
 למצוא והחליט עצבים טטות

יותר. מכנים מיקצוע לעצמו

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
12, 5 ד&יעו יו□

 מופלאות חיות מבדרת: סידרה •
 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.40(

מר אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 פרסלי פריסיליה מרדית, ברגם של בהנחייתם תקת
 באולפן קהל לפני מתקיים המופע סטפורד. וג׳ים

 כיש־ את מפגינים מאולפים בעלי-חיים טלוויזיה.
במקו שצולמו קטעי־סרטים, ואחר־כך רמותיהם

 בעלי- של התנהגותם על בעולם, שונים מות
נדירים. חיים
כ יהלומים :דוקומנטרי מישדר •

 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10( שמיים
ה התפתחות על אנגלית). מדבר דקות, 50

 ועל האחרונות השנים 60 משך האזרחית תעופה
 ארצות־הברית של חלקה היה מה העתיד. סיכויי

ה האזרחית? התעופה של המהירה בהתפתחותה
 של וכניסתם חברות־התעופה, בין שהחריף מאבק

לענף. חדשים גורמים
10.15( דאלאס :פופולרית סידרה •

 דקות, 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ —
 מתאוששת יואינג משפחת אנגלית). מדבר
 בתאונת ג׳וק של הטראגי מותו מהלם אט-אט
 אחרי ולעבודתו, למישרדו שב ג׳יי-אר מסוק.

 היה שבו העמוק הדיכאון מן מעט שהשתחרר
 ותבוסתו אביו של הפיתאומי מותו עקב נתון

 התחילה לעומתו, סו־אלן, הגירושין. במישפט
ב טריה כגרושה למדי, סוער אורח־חיים לנהל

. החדשה. דירתה

15. 5 1תמ״ע יום
 — 0.10( קרוסינג קינגס :דרמה •

 מדכר דקות, 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ
הסו של פרי-עטה מישפחתית דרמה אנגלית).

 עוקבת הסידרה רובינסון. סלי האמריקאית פרת
 בעיירה אמריקאית מישפחה של חייה קורות אחר

מתבג בנות ושתי אם אב, :בקליפורניה קטנה
וקארי. לורי — רות

14. 5 שישי 01'
החבובות :פופולרית סידרה •

שי — הערוצים שני — כצהריים 1.צ45(
אנגלית). מדבר דקות, צ5 בצבע, דור

וקט גדולים המרתקת הסידרה מן חדשים פרקים
מאר היתר, וכל פוזי הדב פיגי, מים קרמיט, נים.
 הבימה על ומשתוללים ובידור, כוכבי־זמר חים

ומאחרי־הקלעים.
 — 4.30( וולטון כני :למישפחה •
 דקות, 50 כצבע, שידור — הערוצים שני

אמ מישפחה של חייה קורות אנגלית). מדבר
המאה. של 50וה־ 40ד,- בשנות כפרית ריקאית

 מרי נורתון, ג׳ודי וולמסלי, ג׳ון סקוט, אריק עם
ריי. ופגי הרפר דיוויד מקדונו,

15. 5 שבח יום
 — 0.00( בידיהם חייך :רפואה •
מד דקות, צ5 כצבע, שידור — 0 ערוץ

 בענייני.רפואה, בריטית סידרה אנגלית). בר
 ומתארת מבתי־חולים, ודיווחים כתבות המגישה

 למוסד, הגיעו משעת בחולה הטיפול דרך את
לעזיבתו. ועד

 מוצאי־שכת של המופע בידור: •
 35 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0צ.5(

ה תוכנית־הבידור אנגלית). מדבר דקות,
 הלועזי. בערוץ הירדנית הטלוויזיה של שבועית

 אמנים של בהשתתפותם וריקודים זימרה שירה,
ידועי־שם.

16. 5 ראשון □1■
 האש מכבי :אנימציה סידרת •

 ■כצבע, שידור — הערוצים שני — 4.50(
 אנימציה סידרת אנגלית). מדבר דקות, 25

 קריאה לכל הנענית מכבי־אש יחידת על משעשעת
חיי־אדם. ומצילה  ערוץ — 0.35( ערב לעת :בידור •

ער מדבר דקות, 00 כצבע, שידור — 3
 אמני-צמרת של קבוצה עם בידור תוכנית כית).
הערבית. והמוסיקה המישחק הזמר, בשדה

17. 5 שני □1׳
 ערוץ — 8.30( מ־א-ש : קומדיה •

אנג מדבר דקות, צ5 בצבע, שידור — 0
 רבה לפופולריות שזכתה קומית סידרה לית).

 בבית־חולים־שדה מתרחשת היא בארצות־הברית.
ומ קוריאה, מילחמת בעת האמריקאי הצבא של

הקל מאחרי המתרחש את ״שחור״ בהומור תארת
 ופקודיהם מפקדים בין ואחיות, רופאים בין עים

 של גדול מישלוח הפעם: ורחוקה. זרה בארץ
 בלתי־ למחסור גורם החזית, מן שהגיע פצועים,

במנות־הדם. צפוי

18. 5 לישיש □1׳
 3 ערוץ — 0.45( מכריח :דראמה •
אנג מדבר דקות, 25 כצבע, שידור —

 המאה בראשית באנגליה מתרחשת העלילה לית).
 טוביאס), אוליבר (השחקן וינסנט ג׳ק הקפטן .20ה־

 למבריח הופך וסדר, חוק שומר איש־צי שהיה
 ומבריחים מחד אנשי־החוק נלחמים שבו מסוכן,
 בדמותו — נאמן עוזר לווינסנט מאידך. אחרים

טו מאוניה הציל שאותו איוונס, בשם נער של
שרה. בשם וידידה — בעת

ראשון יום
5 .16

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 0.35( דאלאס
 טב־ אנגלית מדבר כצבע,

 של הראשון החלק סאנית).
 ב־ מתמקד הדרך סוף הפרק

 מעניק שאותה תשומת־הלב
 של לעתיד לגיסתה ג׳יי־אר

 את שמסיחה כמעט אשר לוסי,
 ולעמוד לחזור ממאבקו דעתו

 הוא אך יואינג. חברת בראשות
 להפיק הזדמנות מחמיץ אינו

ה מפעולותיו אישית תועלת
ואמו אחותו אחיו. של פזיזות

:שיחו וקראת

 שד שונו
רוד הוו ו ת נ ב ה

 ערב ),27.5( חמישי פיוס
ה הטלוויזיה תקרין שפועות,

 הפנתר של ״שובו את ישראלית
 הקומיקאי של בכיכובו הוורוד״
 פלרס. פיטול המנוח הבריטי

 ל־ המשד מעין — זה סרט
מטו קומדיה הוורוד״, ״פנתר

קו הוא — מרגלים על רפת
 ו־ צבעונית בלפפטיק מדיית

מוסיקאלית.

לק לחווה מגיעות מיטץ' של
 ולוסי. מיטץ׳ של חתונתם ראת

 לנוכח דאגה מגלה סו-אלן
 בו־זמנית ג׳יי־אר. של משיכתו

 לאחר קשה, למצב בובי נקלע
 קר־ עם קידוח להסכם שהגיע

 יואינג, ג׳וק כי ויודע טל־הנפט,
ה של הונה את השקיע אביו,
קר לפיתוח בפרוייקט חברה
 ג׳יי-אר את הופך זה מצב קעות.

 מצבה למראה עונג למדושן
 בראשותו החברה של הקשה

מזי בוחן שהוא תוך בובי, של
 באור אחיו את להציג חדשה מה

אביו. בעיני שלילי
 יאומן לא מותחן: •

שי — 11.00( יסופר בי
אנג מדבר כצבע, דור

 שבו הטרמפיסט, הסרט לית).
 פול בתפקיד טיילור רוד מככב
 מהירות. מכוניות חובב דווין,

 החדשה למכוניתו אוסף הגיבור
 פיש מייקל נווד, טרמפיסט

 אותו מדרבן פיש גוסק). (סיריל
 מהירות לאיזו ולראות לנסות
 דווין להגיע. המכונית יכולה

 החוק. עם מהרה עד מסתבך
 מיפנה מקבלת כולה הפרשה
 וגם דווין עבור גם — מפתיע

השוטר. עבור

שגי יום
5 .17

 :קלאסית סידרה •
 5.50( המכושפת הטירה

 מדבר כצבע, שידור —
דרמטית סידרה אנגלית).

 הקלאסי סיפרה על המבוססת
 זה בפרק נסבית. אדית של

 להשתעשע הילדים ממשיכים
 סודה כי יודעים אינם בטבעת,

ומסתבכים.
 :טלוויזיה סידרת •

— 10.05( אופנהיימר
אנג מדבר כצבע, שידור
 בסידרה שלישי פרק לית).

 המרתקים חייו על המבוססת
האמרי האטום פצצת אבי של

אופנהיימר. רוברט ד״ר קאית,

שי יום שלי
5 .18

רו קומית: סידרה •
כצ שידור — 8.03( דה
 כרוק־ בעגה אנגלית בע,

 בסידרה נוסף פרק לינית).
 גרושה של עולמה על המספרת

בניו־יורק. יהודיה
 המוציא :דראמה •

 שידור — 10.00( להורג
 אנגלית). מדבר בצבע,
 ליונל חיבר אותה דראמה

 רו־ פול :הכוכבים גולדשטיין.
 סט- ורוברט רדמן ג׳וים ג׳רס,
קורו על מספרת העלילה פנס.
 שבעת יהודי, מורה של תיו

 הוא ,1979ב־ בגרמניה, ביקורו
 ס״ס קצין של ברציחתו מואשם

 ביצע שאותו רצח ,1945ב־ נאצי
 המיליונים. ששת של בשמם

 של לצביעותם המודע המורה,
 עושה הגרמניים, בתי-המישפט

 את לפרסם כדי שבידו כל
מישפטו.
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