
 ת1עז־פ1מ תוכנינת
ה ת בטלוויזי שראלי הי

רביעי יום
25.5

חידושים מדע: •
 מדבר—6.45( והמצאות

עברי) תרגום ערבית,
לשיגור ההכנות על סירטון

 תחת בסיהרה שלישי פרק
 מרגישים? אתם איך הכותרת

 ומספר ממשיך מילר ג׳ונתן
 מדוע האישית בסידרתו

 ביד כאב לגרום יכול התקף־לב
 למישהו מתארים איך שמאל,

 — במיוחד חזק כאב־שיניים
אותנו, המטעים כאבים ושאר
 ושמה עיר בידרה: •

 מדבר—10.20( אלים
 להכיר לומדת ג׳ין אנגלית).

 וילסטון, של ההיסטוריה את
 בלונדון ידידים. לה רוכשת

 והוא נואל של מצפונו מציק
 של שובו על כמיברק לה מודיע

 קובעת ג׳ין לאוסטרליה. ג׳ו
 בנמל־התעופה. איתו להיפגש
 היא לציפיות, בניגוד הפגישה,
 להתחתן, מתכננים הם מתוחה.
 לא שג׳ין חושש שג׳ו למרות
 באוסטרליה, לחיים תתרגל
 את מבטלת ג׳ין מתחים, ואחרי

תוכניותיהם.
שלו קומית: סידרה •
 אחת בדירה שה

 אנגלית). מדבר—11.10(
 על מספר לבד סוף־סוף הפרק
 בדיקת לסיור היוצא רופר

 אשתו בעוד במידבר נכסי־קרקע
 את משכנעת היא לבדה. נותרת
 בלילה אצלה לישון לבוא ג׳אנט

 ג׳ק ואת קרייסי את ולהשאיר
 חוששת ג׳אנט בדירה. לבר

בג׳ק. לבטוח שאי־אפשר

מלאכים אנו אין ובוגארט: ריי יוסטינוב,
10.30 שעה שישי, יום

 4 דיאמנטהטכנולוגי
שיגורו והרכבתו,

 הלוויין
 פי־פי

והפעלתו.
 דתיות תנועות דת: •

 מדבר — 8.03(בישראל
 הסתגרות הסירטון עברית)

 על זה, מול זה פתיחות, או
 ועל הגדולות הישיבות

המודרנית. האורתודוכסיה
 קולנוע: ברט •

 —10.05( 17 סטאלאג
אנג מדבר שחור-לבן,

 מילחמתית סאטירה לית).
 ויילדר, בילי הכימאי של שנונה

 אמריקאיים חיילים של חיים על
 בימי גרמני, במחנה״שבויים

 כל השנייה. מילחמת־העולם
 מתכננים שהשבויים הנסיונות
 בסופו נכשלים מהמחנה לבריחה

 אחד כי מתברר, לבסוף דבר. של
 את המסגיר מרגל מביניהם

 הראשיים בתפקידים סודותיהם.
 המגלם הולדן, ויליאם מופיעים:

 השולט הציני, השבוי תפקיד את
 מחנה־ של בשוק־השחור

 אוסקר בפרס זכה הוא השבויים.
 הבימאי זה. בסרט תפקידו על

 זה בסרט מככב פרמינגר אוטו
 הופק הסרט נאצי. קצין בתפקיד

.1953ב־

ש ום מי ח
26.5

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

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
25.5.83 רביעי יום
 — 3 ערוץ — 10.00(היאבקות ספורט: •
 היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות 40

 אלופי בהשתתפות נלהב, קהל לפני וברביעיות בזוגות
ומארצות־הברית. מאירופה היאבקות

 — 9.10(האנושי המוח מדעית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ובהשפעתו האנושי במוח הדנה בי־בי־סי, בהפקת חדשה

 מערכת־העצבים את ומתארת השונים, החושים על
בגופנו. השולטת

26.5.83 חמישי יום
 5.20(העולם מן סיפורים לילדים: סידרה •
ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוך —

 כגון בעולם, הילדים ספרות ממיטב מאויירים סיפורים
 כיפה הגמדים. ושיבעת שילגיה הנרדמת, היפהפיה

ועוד... אדומה
 ערוץ — 9.10(החברה עלילתית: סידרה •

 על דראמה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 שבמרכזה הבריטיות. וחברות־הענק עולם־העסקים

 דיוויס), לינט — (השחקנית יפת־תואר אלמנה
 מקום את ולמלא לעולם־העסקים לחדור המתעקשת

 חברת של דירקטוריון בראש עמד אשר המנוח, בעלה
 על בשמירה מסתפקת אינה היא ואכן, ודיור. שיכון

 שלה, וכושר־התימרון הרבה בתבונתה ומצליחה הקיים,
עיסקי־התברה. את להרחיב

27.5.83 ששי ם1י
 בשני — 2.20( לאסי לילדים: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
 על ביותר המפורסמת הילדים בסידרת חדשים פרקים
 את ולהקסים לשעשע הממשיכה לאסי, הכלבה

החדשות. בהרפתקותיה העולם בכל צופי־הטלוויזיה
 בשני — 4.45( צ׳יפם מתח: סידרת •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים
 ממישטרת שוטרים־אופנוענים שני הם שגיבוריה סידרה

 אסטרדה ואריק הבלונדי וילקוקס לארי — קליפורניה
 ג׳ון כסמל פיין רוברט גם מככבים בסידרה השחרחר.
קהיל. כסינדי לירי ובריאן גיטריר,

28.5.83 שבת יום
6 ערוץ — 8.30( מ־א־ש קומית: סידרה •

 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 המטפל קוריאה, במילחמת צבאי בבית־חולים חיים הווי

 הם: הסידרה גיבורי מקו־החזית. המפונים בפצועים
 הפצועים, על בדיחות־זוועה לספר האוהב הוקי, המנתח

 החולים כלפי אנושי יחס המגלה הרופא אלדה), (אלן
 והאחות מורגן), (הארי בית־החולים מפקד פארל), (מייק

סוויפט). הנוהלים(לורטה על המקפידה
 — 3 ערוץ — 9.40(ערבי סרט־קולנוע •

 הקולנוע סירטי לאוהבי ערבית). ומזמר מדבר
 סרט הראשי בערוץ הירדנית הטלוויזיה מגישה הערביים
יחסית. — חדש קולנוע

28.5.83 ראשו! יזם
 — 6 ערוץ — 8.30(בראם :קומית סידרה •
 על בריטית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 שני עומדים הסיררה במרכז ועניים. עשירים
 שאפתן, ארם — הרדקייר בראדלי ראשי־מישפחה:

 מוצאו את לו המזכיר דבר כל השונא בצע, ורודף תאוותן
 ואילו ווסט). טימותי (השחקן הנמוך החברתי

 למען העובד פיירצ׳יילד, ג׳ורג׳ הוא העני ראש־המישפחה
הינסליף). לפרי הרדקייר(השחקן

30.5.83 שזי יום
 — 6 ערוץ — 8.30(טקסי קומית: סידרה •
 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25

 עובדים שבה ניו־יורקית, בתחנת־מוניות המתרחשת
 הירש, ג׳וד הראשיים: בתפקידים יוצאי־רופן. טיפוסים

קונווי. וג׳ף הנר מרילו
6 ערוץ — 9.10( החרות דרך רב־מבר: •

 קליי קסיוס אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 בסידרה הראשי התפקיד את מגלם עלי) (מוחמר

 השחורים של מאבקם על זו, חדשה אמריקאית
 לינקולן הנשיא בהצהרת פותחת הסידרה בארצות־הברית.

העבדים. ושיחרור העבדות ביטול בדבר ,1836 בינואר
1

31.5.83 שלישי יום
 למתקדמים דאלאס עלילתית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 10.15(
 — ובובי ג׳יי־אר — האחים שני בין המאבק אנגלית).

 עוצמתו. במלוא נמשך יואינג בחברת־הנפט השליטה על
 בעלה צוואת את לפסול כדי לבית־המישפט פונה אלי מיס

ג׳וק. המנוח,

ב אירופה אליפות •
 ברית־ —ייטראל כדורסל:

פרש — 9.15(המועצות
 שידור־ישיר בעברית). נות

 המחצית מהלך של. מקאן,
 הנערך המישחק של השנייה

 אירופה אליפות במיסגרת
בכדורסל.

 אנו אין קולנוע: סרט •
 מדבר — )10.10(מלאכים

הכימאי של קומדיה אנגלית).

3 1

וריקודים שירה מעט וייטמור: ריציי
10.30 שעה מוצאי־שבת,

!]!■■חעוס
27.5

 הנערה ערבי: סרט •
 —5.32( לא שאמרה

 הוא נביל ערבית). מדבר
 החופשות ובאחת ג׳ואן, ודון ימאי
 נערה עיסמת, את מכיר הוא

 בשיחרור הדוגלת עצמאית
 לנהגת־המונית ההופכת האשה,

 לה קשה במצריים. הראשונה
 נביל, את אוהבת שהיא להודות

 בסרט לו. נזקקת אף ולעיתים
 מוצטפא רמזי, סוהיר מככבים:

עינאם. וסמיר פאהמי

 על המספר קורטיז, מיקל
 הנמלטים אסירים שלושה

 בביתו ומסתתרים מאי־השדים
 במהלך לב. וטוב מפוזר סוחר של

 אל נקשרים הם שם שהותם
 קרוב־מישפחה כאשר בני־הבית.

 את לנשל ומנסה מאירופה מגיע
 האסירים נוטלים התמים, הסוחר

 ודואגים לידיהם היוזמה את
 בכיוון יתפתחו שהאירועים

 קטן נחש בידיהם מסייע הנכון.
 חלק ולו אדולף, ששמו ושובב
 שלושת את בעלילה. פעיל

 בסרט המרכזיים התפקידים
 פיטר בוגארט, האמפרי מגלמים:
ריי. ואלרו יוסטינוב

ת ב ש
28.5

אירופה אליפות •
— ישראל בכדרוסל:

 פרשנות — 9.30( פולין
 מבט במיסגרת עברית).

 השנייה המחצית תובא ספורט
 — ישראל הכדורסל מישחק של

פולין.
 שירה מעט דראמה: •

 מדבר —10.30(וריקודים
 היתה ארוכות שנים אנגלית).

 עכשיו, לאמה. מסורה בת אסמה
 פנוייה מתה, והאם 40 בת כשהיא
 והיא למאוויה להתמסר אסמה

 היא חדשים. בחיים מתחילה
 לגבר חדר בביתה משכירה
והגון. ישר שנראה

 ושוסטר ויין בידור: •
 ומזמר מדבר — 11.20(

 הממון עולם הפרק אנגלית).
 על לפארודיה הופך המופלא

 של והאנטי־שמי הקמצן סקרוג'
ויין. ג׳וני של בעיניו דיקנס,

שון יום א ר
29.5

 אחר מסע נסתר: •
 מדבר — 8.03( הנעלם

 מביא הנעלם הפרק אנגלית).
מיפלצת־הביצות. סיפור את
אירופה אליפות •

— ישראל בכדורסל:
 — 8.30( צ׳כוסלובקיה

 שידור עברית). פרשנות
 של מישחקה של מקאן ישיר

 אליפות במיסגרת ישראל נבחרת
לקבוצות. אירופה

 10.10( דאלם סידרה: •
 בפרק אנגלית). מדבר —
 מישפחת עלילות החול עוף

 (הסידרה למפגרים יואינג
בירדן). משודרת למתקדמים

המלך זמרי מוסיקה: •

 ומזמר מדבר — 11.00(
 הזמרים קבוצת אנגלית).

 שנערך בקונצרט הבריטית,
מהרוור. הדוכס של בארמונו

)8.03
הפרק

30.5
 רודה סידרה: •
 אנגלית). מדבר —

מתארחת. ברנדה
אירופה אליפות •

— ישראל בכדורסל:
 — 8.30( מערב־גרמניה

עברית). פרשנות
 במיסגרת מהמישחק שידור־חי

אירופה. אליפות
 גרסון מיקי בידור: •

 אנג־ מדבר — 11.00(
 ג׳אז קונצרט לית+מוסיקה).

 ירושלים בתיאטרון שנעיר
 מיקי שלישיית בהשתתפות

 הזמרת המשתתפים: בין גרסון.
שלבי. לין

שליש• יום
31.5

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

 ממשיך הילדות קץ הפרק
 תלמידי של מעולמם ומספר

בניו־יורק. לאמנויות בית־ספר
 צה״ל חידון תעמולה: •

 — 9.30( קרב למורשת
 + תוכנית עברית). מדבר

 מתוכו לצה״ל, תעמולתי חידון
 בתי־ תלמידי כי ללמוד, ניתן

 מורשת־הקרב את משננים הספר
התנ״ך. את מאשר יותר צה׳׳ל של
 סי ייאומן לא מותחן: •

 מדבר — 11.00( יסופר
 ידיים הפרק אנגלית).

 עוד ומביא ממשיך מזהירות
 מתח סידרת במיסגרת סיפור

זו. מעולה




