
ת כניו בזוו תו עז־  מז
ה יזי ו לו ט ת ב לי א ר ש הי

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
עי יום בי ח יום 11.5.83 ר ב 14.5.83 ש

רביעי יום
11.5

 כפר ילדי תעודה: •
 שידור — 8.03( עציון

סרט עברית). מדבר בצבע,
עציון כפר ילדי על תעודה

עניין של גופו מילר:
9.30 שעה חמישי יום

 שכפרס לאחר בחיים שנותרו
 על המאבק במהלך נחרב

 ושבו ,1948 במילחמת ירושלים
 מילחמת אחרי המקום אל

 עוד הוא זה סרט ששת־הימים.
 של קיומו את לטשטש נסיון

 השומר- של רבדים קיבוץ
.1948 לפני בגוש־עציון הצעיר

 פרשת קולנוע: סרט •
 שידור — 10.05( מאטיי
 איטלקית). מדבר בצבע,

 מאטיי אנריקו של חייו על סרט
 תעשיית־הנפט את שהקים

 מילחמת אחרי האיטלקית
 עלילתי סרט השנייה העולם
 העוקב כסרט־תעודה, הבנוי

 החוקר צוות־צילום אחרי כביכול
 של המסתורי מותו פרשת את

 הסרט את מטוס. בתאונת מאטיי
 רוזי. פראנצ׳סקו וביים כתב

 באיטליה. הקולנוענים מגדולי
 השחקן מופיע הראשי בתפקיד

 הופק הסרט ואלנטה. ז׳אן־מאריה
.1972ב־

חמישי יום
12.5

 גופו תיעודית: סידרה •
 שידור — 9.30(עניין של

אנגלית). מדבר בצבע,
 לטלוויזיה, מסות 13 בת סידרה

 מילר, ג׳ונתן ובהגשת בעריכת
 רפואיים נושאים בוחן הוא שבהן

באלמנ נעזרת הסידרה שונים.
 מטא־ ,דראמה הומור, של טים

 ציור, מוסיקה, אנאלוגיה, פוחיז,
 מנסה זו בסידרה גראפי. עיצוב
 את לצופים להעביר מילר

 הגוף של המופלאה המורכבות
האנושי.

 ושמה עיר סידרה: •
 שידור — 10.20( אלים

אנגלית). מדבר בצבע,
סגן בסידרה. שלישי פרק

 היחיד היפאני החייל מיפונה,
 נופל הנשים, עם עכשיו הנמצא
 ולקדחת לתשישות קורבן

 כל בלא הנשים את ומותיר
 מיקלט מוצאות הנשים מישמר.

 אורז ומגדלות מלאיי בכפר
 בכפר יושבות הן למחייתן.

 לתום עד שנים, שלוש במשך
 בלונדון העולמית. המילחמה

 שהיא לנואל ג׳ין מספרת
ולהש למלאיה לשוב מתכננת

 כדי שלה, בכספי־הירושה תמש
 להן. שעזרו לכפריים באר לבנות
 אחרי הבנה. מגלה אך עצוב, נואל

 ג׳ין יוצאת נרגשת פרידה
 ומגלה הבאר את בונה למלאיה,

 במקום ובו מת, לא הרמון שג׳ו
 לאליס־ספרינגס לנסוע מחליטה

 ג׳ו. את לבקר כדי באוסטרליה,
 לא שג׳ין נודע שלג׳ו אלא

 שם ללונדון, שב והוא נישאה
 נואל. של למישדרו מגיע הוא
שלושה סידרה: •

 — 11.15( אחת בדירה
 מדבר בצבע. שידור

 נבהלים וז׳נט ג׳ק אנגלית).
 והם בלילה, 3 כבר השעה כאשר

 — מקריסי דבר שמעו לא
 הבנות עבו לבלות שיצאה

 קריסי מגיעה ואז במישרד.
 בבר. חמוד בחור בשל בוכיה,
בזהותה. שטעה

 — 6 ערוץ — 8.30(בלבד למורים קומית: סידרה •
 קומית סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25 בצבע, שידור

 ומתארת אמריקאי, תיכון בית־ספר כותלי בין המתרחשת
 ובינם עצמם, לבין המורים בין מערכת־היחסים את בהומור

 ממלא המנהל תפקיד את והמנהל. התלמידים ובין
 לצופי (המוכר פל גורמן הקומי השחקן זו בסידרה

אחת). בדירה שלושה מהסידרה הישראלית הטלוויזיה
 האזרחים מילחמת תיעודית: סידרה •

 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 9.10( בספרד
 סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50 שחור־לבן,

 מילחמת מהלכי את המשחזת היסטורית״דוקומנטרית,
 פרספקטייבה מתוך .1937־1936 בשנים בספרד האזרחים

 האזרחים מילחמת מהלכי את מתארת הסידרה היסטורית.
 בימי שצולמו יומני־חדשות בקיטעי הסתייעות תוך

 ועיתונאים ספרדיים אישים עם וראיונות המילחמה,
 הערב: בספרד. המילחמה את שכיסו ואחרים אמריקאיים

שישי. פרק

12.5.83 חמישי יזם
 — 6.20(דיסני וולט של עולמו לילדים: •

 מדבר דקות, 50 בצבע, יטידור — 3 ערוץ
 עם הפופולארית הילדים מסידרת חדש פרק אנגלית).

 אנושיים סיפורים דיסני, וולט של החביבות הדמויות
מעולה. ואנימציה

 ערוץ — 9.10(החברה עלילתית: סידרה •
אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6

 הבריטיות. וחברות־הענק העסקים עולם על דראמה
 לעולם־ לחדור המתעקשת יפת־תואר אלמנה שבמרכזה
 בראש עמד אשר בעלה, מקום את ולמלא העסקים

ודיור. שיכון חברת של דירקטוריון

13.5.83 שישי □1'

6 ערוץ — 8.30(׳מ־א־ש׳ קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר דקות, 25 בצבע, שידור —

 אמריקאית בסידרה והרוגים, פצועים על מקברי הומור
 ומתארת קוריאה, במילחמת שדה בבית־חולים המתרחשת

 ואחיות, רופאים בין הנרקמים והרומנים שיגרת־החיים את
גוססים. אמריקאים חיילים של עיניהם לנגד
9.30(מוצ״ש של הבידור תוכנית בידור: •
 מזמר דקות, 30 בצבע, שידור — 6 ערוץ —

 תוכנית-הבידור וגרמנית). צרפתית באנגלית,
 רקדנים זמרים, בירדן. הלועזי הערוץ של המרכזית

קהל. לפני בהופעה אחרים ואמנים
שון יזם 15.5.83 רא
 — 6 ערוץ —10.15(הרכילאית דראמה: •

 ־־־ סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע, שידור
 המתבקשת מורן, רינה בשם צעירה עיתונאית על חדשה
שערכה וותיקה, מבוגרת עיתונאית של מקומה את למלא

 לוס־ בעיתון כוכבי־הוליווד על הרכילויות מדור את
 התככים הזוהר, הברק, לעולם ונקלעת סאן, אנגילס

 דיק וינטון, בובי עם האמריקאי. הבד כוכבי של והחיזורים
קאטרל. וקים וון רוברט סרג׳נט,

י 16.5.83 שגי יו□
 6 ערוץ — 7.45( ריקודי־עמים אמנות: •
 של מרשים מבחר דקות). 15 בצבע, שידור —

העולם. מכל ריקורי־עמים
_ — 6 ערוץ — 8.30(טקסי קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25 בצבע, שידור
 ניו־יורקית, בתחנת־מוניות מתרחשת אשר אמריקאית
הראשיים: בתפקידים יוצאי־דופן. בטיפוסים המאויישת

קונווי. וג׳ף הנר מרילו הירש, ג׳וד
17.5.83 שלישי □1'

 בבית־זונות החיה צנועה בובסת
 המאה. תחילת של אלגנטי

 ארמאנד ונאה, צעיר אנארכיסט
 בחדרח מיקלט מבקש שמו,
 והשניים בנק, ששדד אחרי

 לואיז בזה. זה מייד מתאהבים
 של מאבקו להצטרף נשבעת

כדי מהעשריים לשדוד ארמאנד,

לי ליידי ונוימן: לורן
10.15 שעה שישי, יום

 לעיר נוסעת היא לעניים. לתת
 הצרפתית, בריווירה ניצה,

 אוטו הנסיר את לרצוח בכוונה
 לאלמנה, מתחזה היא מבוואריה.

 אריסטוקראט מכירה היא וכך
 לואיז לנדייל. הלורד תמוהני,
 שאר־ ויודעת לביטחון הכמהה

 על לעולם יוותר לא מאנד
 מפעילה העשירים. נגד מאבקו

 והופכת לנדייל, על קסמיה את
והמלוטשת. התרבותית לאשתו

15.5
 9.30( דאלאס סידרה: •
מדבר בצבע. שידור —

 בסיררה נוסף פרק אנגלית).
 ליד מיושנת הנראית הזוהרת,

 המוקרנים שלה, ההמשך פירקי
 פרק שם הירדנית. בטלוויזיה

התכחשות. השבוע:
 מקורית: דרמה •

 שידור —10.20(השולחן
עברית). מדבר בצבע,

14.5
מאו ימים סידרה: •

 שידור — 8.30( שרים
אנגלית). מדבר בצבע,

האחר קאניגהאם ריציי הפרק

 הסיררה, בסיפור ממשיך
 של החיים מאופי מעט המביאה

החמישים. בשנות הצעירים
 המחקר בשם דרמה: •

 בצבע, שידור — 10.30(
 של סיפורו באנגלית) מדבר

 של מעשיו נגר המוחה רופא
כי בבית־החולים, ראשי מנתח

 שלו. החולים לחיי חושש הוא
 עם רק לא לעימות מגיע הוא

 עם גם אלא עצמו, המנתח
 של הרפואי המימסד

 ריצ׳ארר כולו. י בית־החולים
 המביא הרופא, בתפקיד מונט,

 הסרט לעיתונות. הפרשה את
 שירות־השידור בידי הופק

הקנאדי.

 המחקר בשם מונט:
10.30 שעה שבת, מוצאי

ראשון יום

 יגאל ד״ר של תסריט על מבוסס
 יוסי משחקים: בסרט המשיח.

 ליא בר־שביט, שלמה גרבר,
 ישראל אסטרוק, ארית קניג,

 בימאי: ואחרים. רובינצ׳יק
________צאלח. טואןאנ

שייויוע
16.5

 8.03( תהילה סידרה: •
מדבר בצבע, שידור —

 ראשון אנגלית).פרק ומזמר
 מהווי המביאה בסידרת־ההמשך,

 לאמנויות, בניו־יורק בית־הספר
 באחרונה ביקרו מכוכביו שכמה
בארץ.

 בן*חיים, פאול תיעוד: •
 בצבע, בשידור —11:10(

 תיעודי סרט אנגלית). מדבר
 הישראלית, הטלוויזיה בהפקת

 פאול ישראל מלחיני זקן על
 צבי ביים הסרט את בן־חיים.

לרון. מיקי מפיקה: גורן. (צבה)

שי יום שלי
17.5

ת1ע1שב ערב
מקו ..מבט״ חדשות: •
 שידור — 8.00( צר

עברית). מדבר בצבע,
 יקצורו ברינה בידור: •

 בצבע, שידור — 8.45(
 עברית). ומזמר מדבר

 שרון, שרהל׳ה של תוכניתה
שפיים. בקיבוץ הפעם שהוקלטה

 טופי קולנוע: סרט •
 שידור — 9.30( קאפי

 אנגלית). מדבר בצבע,
 של בבימויו בלשית קומדיה
 של ובכיכובם דאסין ז׳יל הכימאי

 של מקסימיליאן יוסטינוב, פיטר
 הסרט עלילת שחקנים. ועוד

 אבן לגניבת בניסיון עוסקת
 במיסגד השמורה הטופקאפי,

באיסטנבול. סופיה

שי יו□ שי
13.5

 לי ליידי קולנוע: סרט •
 בצבע, שידור — 10.15(

היא לואיז אנגלית). מדבר

 שידור — 6 ערוץ — 5.15(קולנוע סרט •
 קולנוע סרט צרפתית). מדבר דקות, 90 בצבע,
ידועי־שם. שחקנים עם מלא, באורך צרפתי,

 9.10( 10 מס׳ דאונינג ביוגרפית: סידרה
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —

גלית). ־
 בבריטניה, מפורסמים ראשי־ממשלות של והציבוריים

ג׳ורג׳. ולויד דיזראלי גלדסטון, כגון:

 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית: סידרה •
אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6

 — רבות תחנות־דלק רכישת אחרי שנית. מכה ג׳יי־אר
 במערכת הסתייעות ותוך להפליא מתואמת בפעולה

 הורדת על ג׳יי־אר מכריז — יחסי־ציבור של עניפה
 יכולתו, מלוא ניצול תוך מבארותיו, שהפיק הנפט מחירי

 על ובעיקר הנפט. בתעשיית יריביו על מהלומה ומנחית
בובי. אחיו

שבת

►

►
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