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הש החץ : סידרה •
 ב■ שידור — 0.32( חור

אנגלית). מדבר צבע,
 פטר- כליו ונושא השחור החץ
 אם־מינזר ביער פוגשים קין,

 על-ידי שהותקפו ופרח־נזירות
 אם- מספרת בדרך שודדים.
תלאותיה. על הממזר

ה ספיגת סידרה: •
 שידור — 8.03( אהבה
 אנגלית). מדבר בצבע.

ב פיי, אלים העבר כוכבת
ל עולה לייטון, בטסי תפקיד
 בירי) (נוח בעלה בחברת ספינה
 חברי- בבנק. כשומר העובד
 לו בא מניין תוהים הצוות
 מתנות קונה הוא שבו הכסף
 סטובינג קפטן לאשתו. יקרות
מ יוצאים הצוות עובדי ושאר
 עובדת להרשים מנת על גדרם

 נמל- (לויס הרווחה מישרד של
ל תימסר אם שתחליט טון),
ויקי. בתו על החזקה קפטן
ל :טלוויזיה סרט •
 מדי מאוחר לא עולם

 בצבע. שידור — 10.05(
 השחקן אנגלית). מדבר
 דמותו את מגלם גולד הרולד

 על לוותר הנאלץ ישיש, של
 בבית־זקנים. ולהתגורר ביתו

 מתקומם הוא החדש במעונו
 בקשישים הנוהג הצוות נגד

 מארגן הוא פטרנליסטית. בדרך
 ובורח הקשישים בין מרידה

 נטוש. קרון אל משכניו כמה עם
 לעמוד חבריו את ממריץ הוא
 למבוגרים להיחשב זכותם על

צלולה. דיעה בעלי

חמישי יום
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שבועות) (ערב

 החלמאים פולקלור: •
מד שחור־לכן. — 3.00(

 מהנודעים כמה עברית). בר
 וחכמיה. חלם על שבסיפורים

 — המושרת הגירסה גיבורי
 מוטל אשתו, וגיטל מחט יודל,

יוצ — חבריהם ושאר הכורך
 ובתנועה במישחק בשיר, רים
מת שבו החלמאי העולם את

ומשונים. שונים דברים רחשים
 של גנו :תעודה •
 שחור-לבן. — 8.30( אדם

תעמו סרט עברית). מדבר
הממ הסרטים שירות של לה

 ויצו־ העולם על המספר שלתי
 ועונות הבריאה סדר לפי ריו

השנה.
אילנית :בידור •

 כצבע. שידור — 0.00(
בי תוכנית עברית). מזמר

 חלב להקת בהשתתפות דור
 יזהר ולהקתו, בוקר יורם ודבש,

שו :קולנוע סרט •ואחרים. כהן
 הוורוד הפנתר של בו
 בצבע. שידור — 0.45(

פארודיה אנגלית). מדבר

 פיטר של בכיכובו מותחנים על
 על המספרת בעלילה סלרם,

ומ שלומיאל מפקח־מישטרה
 את לפענח המצליח בולבל,

 יהלום של היעלמו תעלומת
 גם משתתפים בסרט יקר-ערך.
של. וקתרין פלמר כריסטופר

1נ1וועו1נד.
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 ד ברנשים בידור: •
 שידור — 8.45( חלומות
עב ומזמר מדבר בצבע.
ה מתוך ראשון לקט רית).

 כמה לפני שהועלתה הצגה
 התיאטרון, בימת על חודשים

 מחזמרים מתוך שירים ובה
 :עם ובעולם. בארץ שהועלו

 ארזי, ירדנה גורליצקי, אילי
ואחרים. לסלו חנה חן, שולה
ה :קולנוע סרט •

 הגבר על החביב ספורט
 בצבע. שידור — 0.40(

 על סאטירה אנגלית). מדבר
ש באמריקה פולחן־הגבריות

 רוק הפמיניסטית. לאופנה קדם
 של דמותו את מגלם האדסון
 מימיו אחז שלא לדיג מומחה
 לסמל מהרה עד ההופך בחכה,
 ונאלץ הכל־יכול הגברי הקסם

 לצדו מביכים. במצבים לעמוד
 פרג- פולה מככבות האדסון של
פארשי. ומריה טיס

ת שב
5 .2 9

 לעת ידיד : סידרה •
ב שידור — 0.02( צרה
אנגלית). מדבר צבע.

 להציל טרנר לקפטן עוזר הובו
 של מידיהם יקרות ׳ פנינים
נבלים.
על בלש מותחן: •
שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר בצבע.
 בדרגה טליה הכותרת תחת
 אדי של סיפורו המשך מובא

 פרשיות המפענח שוסטרינג,
הרדיו. באמצעות שונות
ה קומית: סידרה •

 11.20( מחייבת אצילות
 מדבר בצבע. שייור —

 בסידרה נוסף פרק אנגלית).
 על המספרת המעולה, הקומית

 הרגל את שפשטה אצילים בת
 רוכש עם המורכבים ויחסיה

מ זה עשיר שהינו אחוזתה,
קרוב.

ראשון יום
5 .3 0

דאלאס :סידרה •
 בצבע. שידור — 0.30(

 ג׳יי-אר אנגלית). מדבר
 לו, ראויה יריבה אולי מצא

 אשת־יחסי-ציבור של בדמותה
 את לשפר כדי מעסיק שהוא

שב כשהוא הפגומה, תדמיתו

:שידוו וסהזח
בנרזוגר העולמי הגנ׳ע זנישזזלן■

 תסקר הישראלית הטלוויזיה של הספורט מחלקת
 ב׳טידוד בספרד, בכדורגל העולמי הגביע משחקי את

 יניב. אורלי תנחה האולפן מן ישיר.
:הראשון הסיבוב מישחקי

.9.45—7.15 בלגיה — ארגנטינה — 13.6 א׳ יום
.10.45—9.00 ברית־המועצות — ברזיל — 14.6 ב׳ יום
.7.00—5.15 צרפת — אנגליה — 16.6 ד׳ יום
(הקלטה). 10.45—9.00 סקוטלנד — ברזיל — 18.6 ו׳ יום
.7.00—5.51 צ׳כיה — אנגליה — 20.6 א׳ יום
.10.45—9.00 סקוטלנד — בריודהמועצות — 22.6 ג׳ יום
.7.00—5.15 צ׳כיה — צרפת — 24.6 ה׳ יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
36. 5 רביע■ 01*

0.40( מופלאות חיות :מבדרת סידרה
 דקות, 50 בצבע, שידור — 3 ערוץ —

 המציגה אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר
 מכל ומוזרים נדירים בעלי־חיים של מופלא עולם
 לבצע המסוגלות מאולפות וחיות עולם, קצווי

מרתקים. להטוטים
0 ערוץ — ואוהבים כנים :ספרות

 מדבר דקות, 50 כצבע, שידור ,0.10 —
 לורנם ה׳ ד׳ של האוטוביוגרפי ספרו אנגלית).

 סם הראשיים בתפקידים לטלוויזיה. שעובד כפי
קריסטי. וגורדון קולט איבון מורים, שונה דיל.

0 ערוץ — 10.15( דאלאס סידרה:
אנג מדבר דקות, 50 בצבע, שידור —

 סו־אלן, גרושתו אחר במרץ מחזר ג׳יי-אר לית).
 המשותף. לבנם דאגתה ואת בדידותה את בנצלו

 סטודיו לה וקונה לאשתו לתעסוקה דואג בובי
 עבה רשת ג׳יי-אר טווה בינתיים אירובי. למחול

 ומנצל ריי, החורג אחיו את לתוכה להפיל כדי
ודונה. ריי בין המעורערים היחסים את

27. 5 שי המי □1•

 בסרטי מסוכנות סצינות המבצע ככפיל זו הדשה
 ותושיה אומץ־לב ממנו דורש התפקיד קולנוע.

 ועל יום, בכל מזדמנת אינה זו עבודה אך רבה.
 בחקירות גם לסרט, סרט בין עוסק, הוא כן

פרטיות.

29, 5 שבדו □1׳

 5.50( לובו השריף :המישפחה לכל
 דקות, 50 בצבע, שידור — 3 ערוץ —

 השחקן של בכיכובו סידרה אנגלית). מדבר
 של תפקידו את המגלם ווטסון, מילס האמריקאי

 בארצות־ קטנה בעיירה וחסר־מזל שמן שריף
הברית.

 ערוץ — 0.10( קרוסינג קינג : דרמה
אנג מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 0

 מישפחה במרכזה אשר מישפחתית דרמה לית).
מו כישרונות הבכירה, לבת ממוצעת. אמריקאית

 סופר הוא האב רומנטיות, נטיות לצעירה סיקליים,
 תיכון. בבית־ספר לספרות כמורה העובד מתוסכל

ל ממנה שדורש בנער מתאהבת הצעירה הבת
אהבתה. את לו להוכיח כדי בחברתו לילה בלות

28. 5 שיש* יום
ה שני — 12.45( החבובות : סידרה

 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — ערוצים
 כל ואיתם ופוזי פיגי מיס קרמיט, אנגלית).

 ידועים ושחקנים זמרים מארחים החבורה בני
וב בעת המוקרנת הסידרה, מן חדשים בפרקים

בעולם. טלוויזיה תחנות בעשרות אחת עונה
 0.10( ההרפתקות איש : מתח סידרת

 דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
בסידרה מככב מייג׳ורס לי אנגלית). מדבר

 3 ערוץ — 0.35( היאבקות :ספורט
אנג מדבר דקות, 40 בצבע, •בידור —

 לפני ורביעיות בזוגות היאבקות תחרויות לית).
 מאירופה היאבקות אלופי בהשתתפות נלהב, קהל

ומארצות־הברית.
הערו שני — 10.15( קולנוע סרטי

ואנג ערכית •מדבר בצבע, שידור — צים
 בעת קולנוע סרטי שני מוקרנים זו בשעה לית)•
 לבחור יוכלו הערבית השפה דוברי אחת• ובעונה
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט
 לרוב מוקרן שם ,6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו

 ערב מתפרסמים הסרטים שמות יחסית. ישן סרט
הקרנתם.

שון יום 30. 8 ד*
 שידור — 0 ערוץ — 0.00( :בידור

 מופע צרפתית). מדבר דקות, 60 בצבע,
צר ופנטומימאים רקדנים זמרים, של בידורי
ידועים. פתיים

34. 5 שני יום
 — 0 ערוץ — 8.30(מ־א*ש־ : קומדיה

אנגלית). מדבר דקות, 25 בצבע, שידור
אמ שדה בבית-חולים המתרחשת קומית סידרה
 בהומור ומתארת קוריאה, מילחמת בעת ריקאי׳
 רופאים בין הקלעים מאחרי המתרחש את שחור

רחוקה. בארץ לפקודיהם מפקדים ובין ואחיות
 — 0.10(ואשתו הארט : מתח סידרת

 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ
המשע בסידרת־המתח חדשים פרקים אנגלית).

 ובארצות־ באנגליה רבה לפופולריות הזוכה שעת
פאורס. וסטפני וגנר רוברט עם הברית,

1. 6 שליש■ 01•
 — 0.10( החשוד החדר :גבוה מתח

 מדבר דקות, סה כצבע, שידור — 0 ערוץ
 סיפורי כמה פרק בכל המביאה סידרה אנגלית).

 כשהשחקנים לטלוויזיה, המעובדים ואימה מתח
אפיזודה. בכל מתחלפים

אופנהיימר
10.00 שטה שני, יום

 החברה. ניהול את לידיו ונוטל
 לנוכח ג׳יי־אר נבהל בינתיים

 שוויתר בובי, של פעולותיו
 בסאות־ החברה. נשיאות על

 צוננת, אווירה משתררת פורק
 מוכנה אינה אלי שמיס אחרי

ה האירועים על לג׳וק לסלוח
יואינג. במישפחת אחרונים

 יאומן לא מותחן: +
שי _ צ2.50( יסופר כי

אנג מדבר בצבע. דור
 קלאודיוס) (אני דרק לית).
 דריולי, בתפקיד מופיע ג׳קובי

 הון- הנושא פרוטה חסר עני
 קיעקע שנים לפני גבו. על עתק

 ציור סוטיין המפורסם הצייר
 לא צייר היה כאשר גבו, על

 זקן דריולי כאשר עתה, נודע.
 רעיון לפניו מועלה וחסר־כל,

 עשיר, לאדם אותו שיהפוך
נוראה. דילמה לפני ניצב והוא

שני יום
5 3 1

 אופנהיי־ :סידרה +
 שידור — 10.00( מר

אנגלית). מהבר בצבע.
הס כמעט באירופה המילחמה

 ביפאן. כך לא אך תיימה,
 הפצצה של הראשון המיבחן

 בל- בהצלחה מוכתר האטומית
 ההכנות נמשכות תי-מעורערת.

 ה- הערים על הפצצה להטלת
 ונגאסאקי. הירושימה יפאניות
 עמוקה, לדאגה הופכת השימחה

הדיוו להגיע מתחילים כאשר
ה ההרס על הראשונים חים

מחריד.

1111 ו1י ווו 1י ש
1. 6

 ■רו־ :קומית סידרה •
בצ שידור — 8.03( דה

 רודה אנגלית). מדבר בע.
 לוי לגארי עוזרות ואחותה

 להציל כדי מכירת-ענק לקיים
במהלך שלו. ההלבשה עסק את

ומכסי ג׳ו
10.00 שעת שלישי, יום

 וגארי ברנדה מוצאים המכירה
זה. את זה

 ומכסי ג׳ו :תיעוד •
 בצבע. שידור — 10.00(

שהפי סרט אנגלית). מדבר
 המנוח לאביה כהן מכסי קה
 ב- קשרים על סרט זה ג׳ו.

 צעירה בודקת שבו מישפחה,
 ניפוץ תוך אביה, עם קשריה את

 דמותו. של מהמיתוסים כמה
 בפסטיבל לשבחים זכה הסרט

בברלין. הסרטים


