
רביעי יום
5 .19

 :בידורית סידרה •
 — 8.03( האהבה ספינת
אנג מדבר כצבע, שידור
 דילר) (פילים פני ויולד. לית)♦

 לסיפון עולד. מפקחת־מיסים,
 ספרי־נישומים. על לעבור כדי
 סטוגינג, בקפטן מתאהבת היא
 בספרים, משהו מגלה שהיא עד

 ביושרו. לפקפק לה הגורם
 (ג׳ויס יפה טלוויזיה כוכבת
 בחברת לשיט יוצאת דהויט)

 לפרטיותה קנאית היא בנה.
 שערוריות עיתון שכתב ומגלה

 מגייסת היא עיקבותיה. על עלה
 סודה על לשמור כדי דוק את

החטטן. הכתב מפני
 אדם :קולנוע סרט •
 — 10.05( כוכב ללא

אנג מדבר שחור־לבן,
ה של קלאסי מערבון לית).
 הוא הגיבור וידור. קינג כימאי

 המרחבים איש ותיק, אקדוחן
 בכל מערבה. ׳הנודד הפתוחים

 נסגרים המרחבים כאשר פעם,
החב של גדרות־התיל על-ידי

 הוא בדרכו. ממשיך הוא רה,
העד בעלי שבה לעיירה מגיע
 את למנוע מנסים הקטנים רים

 שינאתו למרות הגדרות. הקמת
 האיש ניצב הגדרות, לעיקרון

 האיכרים לצד דבר של בסופו
 ביר- סכנת מפני עליהם ומגן
 של הנמשל בעלי־העדרים. יוני
 המכשפות״ ״ציד הוא זה סרט
 בראשית מקארתי, הסנטור של

 הראשי בתפקיד '.50ה־ שנות
 ולצידו דאגלס קירק מופיע

ואח קריין ג׳יין בון, ריצ׳ארד
רים.

חמישי יום
5 .2 0

כ■ לשיר בידור: •

:שידור לקראת
 חזוני! הספורט

תגבר עד
 יוקרן )28.5( שישי כיוס

״ה הקולנוע סרט בטלוויזיה
כ הגבר״, על ההכיב ספורט
 הסרט האדסון. רול! של כיבוס•

 פולחן על חריפה סאטירה הוא
ל שקדם באמריקה הגבריות

האדסון הפמיניסטית. אופנה

האדסון רוק
)28.5( שישי יום

 מומחה של דמותו את מגלם
 חכה. מימיו אחז שלא לדיג

 שמעבידו לו מתברר לתדהמתו
יוקר דיג לתחרות אותו רשם
 לסמל האיש הופך כד תית.

 ונאלץ הכל־יכול, הגברי הקסם
 שתי מביכים. במצבים לעמוד
 ביחסי־ עוסקות שובבות נערות
 ומתגלות האירוע של ציבור

 השחקניות כישרון. בבעלות
 ומאריה פרנטסיס פולה :הן

פארשי.
!י■ 4(8! —•

 שרון שרה׳לה עם עמק
 כצבע, שידור — 0.30(

עברית). ומזמר מדבר
.ל נזיזמור שירי של תוכנית

ירו ליום המוקדשים ירושלים,
 הפעם מתארחת התוכנית שלים.

הזורע. בקיבוץ
מנגינה :תיעוד •

 ירושלים — עיר של
 כצבע, שידור — 10.20(

 וגרמנית). עברית מדבר
הגר הטלוויזיה מסדרות אחת
 העולם. ברחבי ערים על מנית

 עם בשיתוף הופקה התוכנית
ה בין הישראלית. הטלוויזיה

 ישיבת להקת משתתפים שאר
 סימפונית תיזמורת התפוצות,
 גוטפריד, דני להקת ירושלים,

 להקת־המחול קמון, מקהלת
 ברכה הפסנתרנים ,80 שלום

 והתיז־ תמיר ואלכסנדר עדן
 בניצוחו.של הפילהרמונית מורת

 הסרט את ברנשטיין. ליאונרד
 ו־ מרחובותיה קולות מלווים
העיר. של שווקיד.

שי יום שי
5 .21

ה :קולנוע סרט •
 —10.15( הגבוהה חכרה

אנג מדבר שחור־לכן,
ה מוסיקאלית, קומדיה לית).

 פילים של מחזהו על מבוססת
 קרום- בינג משתתפים: בארי.

 מונאקו) (נסיכת קלי גרייס בי,
 אורח בתפקיד סינטרה. ופראנק
 בשירו ארמסטרונג לואי מופיע

העלי גיבורת הגבוהה. החברה
ל העומדת בת־טובים היא לה

 שבעלה אלא שנית. הינשא
 אותה להניא מנסה הראשון

טוב. הכל טוב, סוף זה. מצעד

5 .2 2
 :טלוויזיה סידרת •
 — 6.02( צרה לעת ידיד

אנג מדבר כצבע, שידור
 ללונה־פארק נקלע הוגו לית).
 הוא מי לגלות לבעליו ומסייע
ה לו. להתנכל המנסה האדם
 בעל אך מאוד, עצוב גילוי

בטוח. ממוות ניצל הלונה־פארק
 :קומית סידרה •

 שידור — 8.30( כנסון
אנגלית). מדבר כצבע,

 יותר, ירוק אינו הדשא בפרק
 מבתי־ מאחד בקשה מגיעה
 להגדיל המדינה של הכלא

 להיכנס מחליט בנסון תקציבו.
 אם לברר כדי במסווה, לכלא

התק ומדוע לבקשה הצדקה יש
 איש־הקשר מספיק. אינו ציב
 היודע היחיד המנהל, הוא שלו
 כותלי בין האמיתית. זהותו את

 בטיפוסים נתקל הוא הכלא
 ניסיון- חוויית עובר קשוחים,

לתא. בשותפו התנקשות
ה קומית: סידרה •

 10.30( מחייבת אצילות
 מדבר כצבע, שידור —

 בסידרה נוסף פרק אנגלית).
ה הנהדרת, הבריטית הקומית
 מנכסיה שירדה אצילה מפגישה
 רשת בעל שהוא נכסיה, ברוכש

סופרמרקטים.
 על כלש מותחן: •
 שידור — 11.00( הגל

אנגלית). מדבר כצבע,
 הריהיטים, ׳ספרי הכותרת תחת
 של עלילותיו בסידרת נוסף פרק
 בעבר שהיה יוצא־דופן, בלש

מתכנודמחשבים.

ראשון יום
5 .2 3

 :טלוויזיה סידרה •
5.40( כערכה קטן בית

הירדנית בטלוויניה מומלצות תוכניות
■ ■ום 19. 5 רביע

 6.15( קסים־קסס :לילדים סידרה •
 דקות, 25 בצבע, שידור — 3 ערוץ —

ה בריטית, חינוכית תוכנית אנגלית). מדבר
פלס באמנות ראשונים מושגים להקניית מכוונת

ובני־נוער. לילדים לסוגיה, טית
 ערוץ — 10.15( דאלאס :סידרה •

 מדבר דקות, 50 כצבע, שידור — 6
ב מתרוצצות חדשות מזימות שתי אנגלית).

 בחיי־הני־ המשבר את לנצל ג׳י־אר: של ראשו
 כדי דונה, ואשתו דיי החורג אחיו. של שואין

 ולהיפטר !בחברה דיי של מניותיו על להשתלט
באמצ סו־אלן, עם לצאת שהחל ברגם, מקליף

 הוא בינתיים באוקלהומה. מושכת מישרה עות
 אפטון, בין שנרקמו היחסים את לשבש גם מנסה

 שנודע אחרי קליף, ובין מיטץ׳ של היפה אחותו
 כי גרושתו, אחר לעקוב כדי ששכר, מבלש לו

סו־אלן. של בדירתה לילה בילה קליף

2. 5 ,זזמי/וו 01■ 0

ממיליון אחת :קומית סידרה •
 25 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 8.30(

מו נהגת מניו־יורק, אנגלית). מדבר דקות,
 צירוף־מיק- בעיקבות — ירשה אשר שחורה, נית
 של משרתו ואת הרב רכושו את — נדיר דים

אמ חברת־ענק של מועצת־המנהלים יושב־ראש
בתבונה. אך רמה, ביד החברה את מנהלת ריקאית,

■ ■ום 2 5 שיש 1
 שני — 1.55( כדורגל ספורט: •

 דקות, 60 כצבע, שידור — הערוצים
 של נבחרים כדורגל מישחקי אנגלית). מדבר
ה ובגרמניה באנגליה הלאומיות הליגות קבוצות

מערבית.
 — 3 ערוץ — 6.15( קולנוע סרט •

אנג מדבר וחצי, כשעה כצבע, שידור
 המיועדים סרטי־קולנוע של חדשה פינה לית).
המישפחה. ולכל לנוער  —10.15(מישפטי-הכתר מישפט: •
 מדבר דקות, 75 כצבע, שידור — 6 ערוץ

מפורס מישפטים הבשחזרת סידרה אנגלית).
אפי כל של בתחילתה .20ה־ במאה באנגליה, מים
 העדים מוזמנים ואחר-כך כתב-אישום, מוצג זודה

 על־ידי שתי־וערב חקירת ונחקרים הדוכן אל
והסיכו העדויות השמעת בתום וסניגור. תובע

ב ומודיעים להתייעצות המושבעים יוצאים מים
זיכוי. או הרשעה — החלטתם את סיומה

2, 5 שבת ■ום 2

יאומן לא וטבע: אדם פלאי •
 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.30(

 מדהימות, תופעות אנגלית). מדבר דקות,
מת הדעת, על מתקבלות אינן אף לעתים אשר

 באול־ צופים קהל לפני ומוצגות במציאות רחשות
 לגדם־ אלן המפיק, ולפנינו. אמריקאי פן־טלוויזיה

 שנתקל מי כל התוכנית בסוף מזמין גם ברג,
אליו. לכתוב לציון ראוייה מוזרה בתופעה

2. 5 ראועוון יום 3
החי עולם :דוקומנטרי מישדר •

 25 בצבע, יטידור — 6 ערוץ — 6.10(
 דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדכר דקות,

 חיה על מצולמת כתבה פרק, בכל בטבע. חיות על
אמריקה. או אסיה אפריקה, מיערות

2. 5 עוני יום 4

העו מן סיפורים :ללידים סידרה •
 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.10( לם
 מאויירים סיפורים ערבית). מדבר דקות, 25

ה היפהפיה כגון בעולם, ספרות־הילדים ממיטב
 כיפה־אדומה, הגמדים, ושיבעת שילגה נרדמת,

ועוד. בת״ההרים היידי
ואשתו הארט מתח: סידרת •

 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.10(
 בסיד- חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות,

 המסך אל השבוע החוזרת המשעשעת, רת־המת׳ח
פאוורס. וסטפני וגבר רוברט עם הקטן,

2. 5 עוליעו׳ יום 5

אנשי־המאדים :אנימציה סידרת •
 20 .כצבע, שידור — 3 ערוץ — 5.50(

 הנותנת הרפתקה אנגלית). מדבר דקות,
התרחשו על ציירי־האנימציות, של לדמיונם דרור
 כוכבי־ תושבי ובין המאדים אנשי בין בחלל יות

אחרים. לכת
החשוד החדר :סידרת־מתח •

 50 כצבע, שידור — 6 עדוץ — 0.10(
 מעולים סיפורי-מתח אנגלית). מדבר דקות,

לטלוויזיה. מעובדים

 מדבר כצבע, שידור —
 יוצא אולסון נילם אנגלית).

 מריבה אחרי כסוכו־נוסע לעבוד
 פוגש הוא בדרכו מישפחתית.

 השניים ובין אכסנייח, בבעלת
 את המסכן אהבה, סיפור נרקם
נילס. של חייו

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 0.35( דאלאס
 אנגלית). מדבר בצבע,

ה סוף בתת־סידרה שני פרק
 לוסי של חתונתה במהלך דרך.

 המטביעים אירועים מתרחשים
המוזמנים. על עמוק חותם
 יאומן לא מותחן: •

שי — 10.50( יסופר כי
אנג מדבר כצבע, דור

 מופיע מיילס ון׳ג סיר לית).
 עורך- פרקינם, ויליאם בתפקיד

 סיוטים רדוף ומכובד, שקט דין
 מימי אלימות התעללויות של

 והופך שב העבר בית־הספר.
זר כאשר מחרידה, למציאות

 ברכבת. אחד בוקר מופיע יהיר
 הדוהר״, ״פוקסלי שזה הייתכן

 חייו את שמירר האכזר הנער
 שיג- בפנימייה? לימודיו בזמן
 שבה פרקינם של הנושנה אתו

 מופיע הנוסף בתפקיד ופורצת.
סטיל. אנתוני

שני יום
5 .2 4

 :טלוויזיה סידרת •
 5.50( המכושפת הטירה

 מדבר כצבע, שידור —
 קסס, ,חיי הפרק אנגלית).

המבו בסידרה נוסף פרק שהוא
 של המעולה סיפרה על ססת

 הטבעת זה בפרק נסבית. אדית
ה לכל צרות לגרום ממשירה

 מתקשים והילדים בה, אוחזים
סודה. את להבין
 :טלוויזיה סידרת •

שי —10.05(אופנהיימר
אנג מדבר כצבע, דור

ה בסידרה נוסף פרק לית).
 את המספרת המעולה, בריטית

 פצצת־האטום, אביז של חייו
 והעולם אופנהיימר, רוברט ד״ר

אותו. הסובב

שי יום שלי
5 .2 5

 רודה :קומית סידרה •
 כצכע, שידור — 8.03(

 רודה כרוקלינית)• אנגלית
ב בלתי-נשכחת מסיבה עורכת

פו נופך עם ראש־השנה ערב
 מחליטה היא מטורף. רימי

 שלא כדי המסיבה את לערוך
 כאשר בגפה. ערב־החג את לחוג

 תוכניות לו שיש ג׳ו לה מודיע
 מזמינה הערב, לאותו אחרות

 יוצאי־דופן אורחים כמה רודה
בשימחה. עמה להשתתף

 המגיפה :תעודה •
 שידור — 8.30( השקטה

אנגלית). מדבר בצבע,
 הלקוי הטיפול על המצביע סרט

מח ״אלצהיימר״, מחלת בחולי
 ופוגעת המוח את המעקרת לה

בקשישים.
 :טלוויזיה סרט •
 — 10.00( כבחול אכיר

אנג מדבר כצבע, שידור
 קצין־מיש- של סיפורו לית).

 ובין הפטיש בין הנמצא טרה,
 מול יפהפיה לאשה אהבה הסדן.

 מבטיחה. מיקצועית קאריירה
 ויליאם :הראשיים בתפקידים

רמיק. ולי הולדן




