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שי יום לי ש
17.5

ב ר וו1ע1שכ ע
 עם הזמר מועדון ביתר: •

 מדבר — 8.15(שרון שרהל׳ה
 ברינה המופע עברית). ומזמר

 שפיים בקיבוץ שנערך יקצורו,
 של שבוע־המוסיקה במיסגרת
המש בין הקיבוצית. התנועה
 והן, חשדווה עמית, אתי תתפים:

 אומנסקי, דני סיגלוב, הדסה
 הזמר חבורת גל, מני גינת, אמיר

ועוד. שפיים קיבוץ של

 ומזמר מדבר — 9.15(
אמ קוסמים צמד אנגלית).

 פומבית בהופעה נודע ריקאי
בלאס־וגאס.

 המיס־ טלוויזיה: סרט •
 מדבר —10.15( תב

ל מוסרטת גירסה אנגלית).
 מוהם. סומרסט מאת סיפור

 אמיתי סיפור על מבוסס הסיפור
 בד־ במסעותיו שמע שמוהם

 שנות בראשית אסיה רום־מיזרח
 שבה בפרשת־רצח, מדובר .20ה־

 בידי נער־שעשועים למוות נורה
 בשעה איש, אשת אנגליה, אשה

 בכוח. בחסדיה לזכות שניסה
 בזה נחשפים החקירה במהלך

מהסיפור, טפח ועוד טפח זה אחר

המיכתב ורמיק: מל,שיין
10.15 שעה רביעי, יום

 טופקא• קולנוע: סרט •
מדבר — 9.05( פי

הומוריס סרט־מתח אנגלית).
 דאסן, ז׳יל הבימאי של טי

 מחבר של סיפרו על המבוסס
 הסרט אמבלר. אריך המותחנים

 גנבים של בכנופיה מעשה מביא
המת מיוחדים, כישורים בעלי

ה לתוך לפרוץ כדי ארגנים,
 איסטנבול העיר של מוסיאון
 באבנים משובץ פגיון ולשדוד
 שחקים. מרקיע שערכו יקרות,
 יוסטינוב, פיטר מככבים: בסרט
 מרקורי, מלינה טמירוף, אקים

 של מכסימיליאן מורלי, רוברט
בשנת הופק הסרט ואחרים.

1964.

עי יום רבי
18.5
ת עו שבו

ורוי זיגפריד בידור:

 שנת סוף
הזברה

 המאוחדת כניסתה עם
 הישראלית הטלוויזיה של

 ל־ מלאים, לשידורי־צבע
 לוח־המישדרים, כל אויד

 הזברה׳׳ ״עונת של וסופה
 מישדרים של (שילוב
 בשחור• ומישדרים בצבע

 לציין זה מתר חדל לבן),
 המישדרים פירוט את

 בשחור־לבן. או בצבע,
 בש־ מישדרים רק יצויינו

 קולנוע סירטי של חור־לבן,
ישנים.

■ 60 _ _ _ _ _

 ומסובך. מורכב להיות ההופך
 ראמיק, לי הראשיים: בתפקידים

 מקשיין יאן תומפסון, ג׳ק
הופקה זו גירסה פיקאפ. ודונאלד

וחי■!]?עי■!
1 9 . 5

 עניין של גופו מדעון: •
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 העוסקת בסידרה שני פרק
 תחת האדם, וגוף רפואה בענייני
בבקשה. עדינות קצת הכותרת

 דראמאתית: סידרה •
10.20( אלים ושמה עיר
 פרק אנגלית). מדבר —

 על המבוססת בסידרה רביעי
 אינו ג׳ון שוט. נויל של סיפרו

 בלונדון. ג׳ין את לאתר מצליח
 בחיפושיו, לג׳ו עוזר לא נואל
 באוסטרליה, השוהה ג׳ין, ואילו
 נסע שג׳ו לאכזבתה מגלה

באנגליה. לחופשה
שלו קומית: סידרה •
11.10( אחת בדירה שה
 תחת אנגלית). מדבר —

 רופר, של המכונית הכותרת
 על לג׳ק נודע כיצד מסופר
 בדבר להסכם הגיע שרופר
 לסוחר 20ה־ בת מכוניתו מכירת

 והוא משומשות במכוניות
 קריסי ואת ג׳אנט את משכנע
המכונית■ את לרכוש שעליהן

עוו1]1 0יווו
20.5

 על הבלדה מערבון: •
 מדבר — 9.15(הוג קייבל

 מחשובי אחד אנגלית).
 סאם הכימאי של המערבונים

דווקא אינו שעיקרו פקינפה,

הירדנית בטלוויזיה מומלצוח תוכניות
עי יום בי 18.5 ר

 3 ערוץ — 7.00(אי־האלמוגים הרפתקות: •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — בצבע שידור —

 מאוניה צעירים ניצולים שלושה על אוסטרלית סידרה
 בו ומתארגנים ובלתי־מיושב מרוחק לאי המגיעים טובעת,
 מקגרגור סקוט גיבסון, ריצ׳רד בהשתתפות ארוכה. לשהיה

בונד־אוום. וניקולס
 —10.15(סיימון את סיימון מתח: סידרת •
 מדבר — דקות 50 — בצבע שידור — 6 ערוץ

 הפועלים צעירים בלשים שני על חדשה סידרה אנגלית).
הברית. ארצות של המערבי בחוף דייגו סן־ בעיר
19.5 חמישי יום

 ־ 6.00( וריקודים שירים צרפתי: בידור •
 מזמר — דקות 55 — בצבע שידור — 6 ערוץ

 בצרפתית, המישדרים של הבידור תכנית צרפתית).
 תפאורות רקע על צרפתיים ורקדנים זמרים המציגה

מרהיבות.
 — 6 ערוץ — 8.30(מאגי קומית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — בצבע שידור
 מן מישפחה בני הם שגיבוריה חדשה סידרה אנגלית)

 והאשה בית־ספר, מנהל כסגן משמש הבעל הבינוני. המעמד
שובבים. ילדים בשלושה ולטיפול לבית זמנה כל את מקדישה

20.5 ששי יום
 הרפר עמק של ועד־ההורים קומית: סידרה •

 25 — בצבע שידור — הערוצים שני — 3.15(
 שפרקים בירדן חדשה סידרה אנגלית). מדבר — דקות
 השידורים במיסגרת חודשים כמה לפני הוקרנו מתוכה

הישראלית. בטלוויזיה בערבית
 — 10.15( קרסט פלקון עלילתית: סידרה •
 מדבר — דקות 50 — בצבע שידור — 6 ערוץ

 מככבת רגן, הנשיא של לשעבר אשתו ווימן, ג׳ין אנגלית).
 קטנה אמריקאית בעיירה מתרחשת שעלילתה זו בסידרה

 מישפחה בני בין ותככים מזימות ביינותיה. המפורסמת
עריצה. אשה בידי הנשלטת מורחבת
ח ב 21.5 ש

 — 3 ערוץ — 6 .30( נפלא עולם לילדים: •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — בצבע שידור

 קלה בשפה ומתארת המציגה לילדים, דוקומנטרית סידרה
והצומח. החי עולם נפלאות את ופשוטה

מוצאי-שבת של הבידור תוכנית בידור:
דקות 30 — בצבע שידור — 6 ערוץ — 9.30(

 תוכנית-הבידור שונות). אירופיות בשפות מזמר —
 ואמנים רקדנים זמרים, בירדן. הלועזי הערוץ של המרכזית

הראשונה. השורה מן אחרים
22.5.83 ראשון ם1י

 — 6.20(ייאמן! לא זה מרתקת: סידרה •
 מדבר — דקות 50 — בצבע שידור — 3 ערוץ

 באולפן המצולמת פופולרית אמריקאית סידרה אנגלית).
 ועוצרי מדהימים ומעשים תופעות קהל. בנוכחות טלוויזיה
 נדירים. וכישרונות שונים בתחומים עולמיים שיאים נשימה,

 את להבין כדי אנגלית לדעת צורך אין הקטעים ברוב
המסך. על המתרחש

23.5.83 שני יום
6.10(מיקי-מאוס מועדון לילדים: תוכנית •

 — דקות 25 — בצבע שידור — 3 ערוץ —
 וולט של היוצר מבית אנימציה סידרת אנגלית). מדבר
 של קורטוב עם בידור מיקי־מאוס. של בכיכובו דיסני,

מוסר־השכל.
— 3 ערוץ — 9.15(ארוכים לחיים •חברה:

ערבית). מדבר — בצבע שידור — דקות 60
 גם שהועתק הוותיק האמריקאי המישדר של הירדנית הגירסה

 ומעשיהם חייהם על סקירה חייך. הם אלה בשם לישראל
ירדן. של בפיתוחה חלק להם שהיה ידועים, אישים של

24.5.83 שלישי יום
— 6.10(ההרים בת היידי לילדים: סידרה

 מדבר — דקות 25 — בצבע שידור — 3
 הילדים ספר הוא היידי, ספיירי, יוהנה של סיפורה אנגלית).
 מובא הוא כאן שפות. 40ל־ ותורגם בעולם, ביותר הפופולארי

העלילה התרחשות במקום שצולמה אנגלית דוברת בגירסה
 קטיה השחקנים בסידרה מככבים וגרמניה. שוויץ —

דלטגון. ורנייה ארפגוס סטיבן פוליטין,
6 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — בצבע שידור —
 על יואינג לבני האחים שני בין והקשוח התקיף המאבק

 היא אלי. מיס של מעיניה שינה מדירה הנפט בחברת השליטה
 עליה למילחמת־האחים קץ לשים כדי כי למסקנה מגיעה
 השליטה כי קבעה אשר בעלה צוואת נגד עירעור להגיש
השנה. במשך יותר גדולים רווחים שיוכיח האח לידי תעבור

הוג קייבל של הבלדה וסטיבנם: רוברדם
9.15 שעה שישי, יום ־

 ובחיבה בהומור אם כי באלימות,
 המערב שקיעת מוצגת שבהם

 קשוח נווד הוג, קייבל הפרוע.
 בלב שננטש פרוטה וחסר

 באר מגלה חבריו, בידי המידבר
 למהוגן אותו ההופכת מים,

 הופכת הבאר אמצעים. ולבעל
 הוג קייבל לתחנת־כירכרות.

 לראשונה שמופיעות עד משגשג
 המסיימות מכוניות, זה באיזור

 בתפקיד הכירכרות. עידן את
 ג׳ייסון השחקן מככב הוג קייבל

 מגלם וורנר דייוויד רוברדס.
 סטיבנם וסטלה דתי מטיף

 בית־בושת. כבעלת מופיעה
.1970ב־ הופק הסרט
 פרלמן יצחק מוסיקה: •

 11.10(הלבן בבית מארח
 תוכנית אנגלית). מדבר —

וב שעברה, בשנה שהוקלטה

 הישראלי הכנר מארח מהלכה
 הבית־הלבן מדשאות על הנודע

 סטן גילספי, דיזי את בוושינגטון
קוריאה. וצ׳יק גץ

ת ב ש
21.5

מו טלוויזיה: דראמת •
אנג מדבר —10.30( נה

 ידידות על סיפור לית).
ומת זקן איש בין המתפתחת

 בימי שנפגע לשעבר קצין בודד,
 ובין הראשונה, העולם מילחמת

 בניגוד בו, המטפלת 13 בת נערה
הוריה. לרצון
 ושוסטר ויין בידור: •

אנג מדבר — 11.20(
הדם. את שטוף הפרק לית).

ן יום שו א ר
22.5

 9.30( דאלאס סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

המישפחה. ראש
 ורום אודרי דראמה: •

אנג מדבר — 10.20(
 פוגשת מבוגרת גברת לית).
להת אותו ומזמינה צעיר בחור
 היחסים במערכת בביתה. גורר

 בה מתאהב ביניהם הנרקמת
 להסביר מנסה היא ואילו הצעיר

 רגשותיו את להפנות עליו כי לו
 הופקה הדראמה גילו. בנות אל

הקנדי. השידור שירות בידי

23.5
 8.03( תהילה בידור: •
 אנגלית). ומזמר מדבר —

 בסיפוריו ממשיך מורים הפרק
 בניו־ לאמנויות בית־ספר של

יורק.
— 9.30(קאז סידרה: •

 הכלה הפרק אנגלית). מדבר
, החבולה.

של דיוקנה בידור: •
 הקבוצות איחוד מקהלת

 — 11.10( והקיבוצים
 סיר־ עברית). ומזמר מדבר

___________טל. איתז של טו

שי יום לי ש
24.5

 ה־ סח על בעלי-חיים: •
 מדבר — 8.03( כליון

 הסופר של עולמו על אנגלית).
 של (אחיו דארל ג׳רלד הבריטי
 על המספר דארל), לורנס הסופר

 בגידול המיוחדת פעולתו
נדירים. בעלי־חיים ושימור


