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שי יו□ שי ! י רביעי יום
4.4

 — בידור טלוויזיה: •
 דיבוב — 5.30(הדרדסים

 של המכשף בוגדן, בעברית).
 הדרדסים, את לוכד ארגון, מלך

 דרדסבא על שהפעיל ובכישוף
 אולם לשירותו. אותו רותם הוא

 כישוף ליצור מצליחים הדרדסים
ולהשתחרר. נגדי
 טבע סידרת טלוויזיה: •
פיקחית! ציפור איזו —

6.4
קול סרט טלוויזיה: •
 מפחד מי — נוע

 — 9.15(וולף מווירגייניה
 עיבוד אנגלית). מדבר

 אדוארד של למחזהו קולנועי
 ארנסט של תסריטו פי על אלבי,
 ביקורת המביאה בגירסה להמן,
האינטלק הבורגנות על חריפה

 מעצוריה, כל על טואלית,
הנצבר העצור והזעם תיסכוליה

הגמן:
ראשון, יום

אנגלית). מדבר — 8.02(
 החשיבה כושר את הבוחן סרט
 הן כמה עד הציפורים, של

 טכניות; בעיות לפתור יכולות
 להוליך יונים אולפו כיצד

 אלה כל המטרות. בכיוון רקטות
אטנבורו. דייוויד בהגשת

קול סרט טלוויזיה: •
 התיזמורת חזרת — נוע

איטל מדבר — 10.05(
הקול בימאי של סירטו קית).

 פדריקו הנודע האיטלקי נוע
פליני.

חמישי יום
5.4

המוסיקה קול רדיו: •
 — מותחן טלוויזיה: •

 9.30( ריילי רב־מרגלים
פרק אנגלית). מדבר —

 הכותרת תחת בסידרה, עשירי
 לניו־ מגיע ריילי הטראסט.

 למען במגבית ועוסק יורק
שברא אנטי־בולשביקי, אירגון

 הוא סאבניקוב. חברו, עומד שו
 מלד פורה הנרי את משדל

 נגד בתוכנית לתמוך המכוניות,
 מגלה שלפתע אלא הסובייטים.

 נגדו. חותרת מזכירתו כי ריילי
 לרוסיה שב סאבניקוב בינתיים

 הבריטית הממשלה שם. ונעצר
 את ריילי פוגש ובברלין נופלת,
 אשה לעוד ההופכת פפיטה,
בחייו.
 — אופרה טלוויזיה: •

 — 10.30( טוראנדוט
 דראמה איטלקית). מזמר

 הוא עלילתה שמקום אופראית
 טוראנ־ קדומים. בזמנים בפקין,

 נודרת פקין, נסיכת היפה, רוט
 אחד רצח את לנקום נדר

שה ונשבעת מאבות״אבותיה,
 לפתור יצטרך תינשא שלו נסיך

 רבים ונסיכים — חידות שלוש
 יכולתם אי על בחייהם שילמו
 הנסיך חידותיה. את לפתור
 את נכונה פותר קאלאף הגולה

 להינשא מסרבת והיא חידותיה,
שמו. את שתגלה עד לו,

דאלאס
9.40 שעה

 שהיא אורח־החיים בשל בה.
 זוגות שני מפגיש המחזה מנהלת.
צעיר. וזוג מבוגר זוג — נשואים

באוני מרצים הם הגברים שני
עקרות־ הנשים ושתי ברסיטה,

 חי המבוגר הזוג משועממות. בית
 מריבות של שחוקים, נישואין

 הזוג מוזמן אחר ערב עצמי. והרס
 המבוגר, הזוג לדירת הצעיר

 סיוטים לליל־ הופך והלילה
לארבעתם,

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
4.4.84 רביעי מם
6.30( הצילום אמנות ואומנות: אמנות •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ —

 עבודתם אחר מקרוב העוקבת מאלפת, אמריקאית סידרה
 צילום לצורך ומאפרים, מפיקי־סרטים בימאים, של

 הכנת שלבי בכל עוסקת התוכנית סירטי־טלוויזיה.
 על להופעתם ועד לעשייתם מהרעיון שונים, סרטים
 כל לגבי הצופה של סקרנותו סיפוק תוך וזאת המסך,

והצילום. ההפקה ההכנה, של והטריקים הפרטים
 — 9.10( ריילי רב־המרגלים ריגול: •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 סידני המרגלים, מגדולי אחד שבמרכזה בריטית, ריגול
 להעלות הבריטים ניסו דמותו על האגרה שאת — ריילי
 ז׳רז׳ינסקי. הנגדי הסוכן על־ידי שנגרם מותו אחרי

 המיתרסים אל אירופה של הזוהרות מחצרותיה נע הסיפור
 איש של המדהימים מעלליו דרך עובר הבולשביקים, של
 אהבהביו פרשות אותו, שאפף השקרים עולם — זה

 את בריטניה. ממשלת עבור החשובים ושירותיו הרבות
ניל. סם השחקן מגלם ריילי תפקיד

5.4.84 חמישי יזם
6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •

של נוסף פרק אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 המיוחדים היחסים את המתארת הקומית, הסידרה

 הדגש כאשר המושל, ובין העובדים צוות בין הנרקמים
 רוברט דיבואה(השחקן בנסון השנון הבית מנהל על הוא

, גיום).
9.40( להימשך חייבת הצגה תיאטרון: •
 תיאטרון הצגת ערבית). מדבר — 3 ערוץ —

 הופעה בשעת לטלוויזיה, המצולמת לרוב, קומית מצרית,
ערבית. ליודעי מהנה בידור קהל. לפני חיה

6.4.84 שישי יום
 50 — הערוצים שני — 3.20(כדורגל: •

 ממיטב כדורגל תחרויות אנגלית). מדבר — דקות
 באנגליה החולף בשבוע שהתקיימו העולמי, הכדורגל
המערבית. ובגרמניה

 — 4.25( בדרכים אביר מתח: סידרת •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים שני

 בעלת ממוחשבת, מכונית עומדת שבמרכזה סידרת־מתח
 גבוהה מהירות למנות ניתן שביניהן מיותרות, תכונות

 מכול: והחשוב מיכשולים מעל לקפוץ כושר במיוחד,
 בשיתוף זו, מכונית עצמאי. באופן ולפעול לחשוב יכולת
 פרק בכל יוצאת ומבריק אמיץ אדם עם פעולה

 וגוברת שונים ובנוכלים בפושעים למילחמת־חורמה
דופן. יוצאי־ ופעלולים במירדפים שימוש תוך עליהם,
 — 5.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •
 בשעה שישי יום מדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ

צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו

7.4.84 שבת יזם
9.00(כוח של דיוקן דוקומנטרית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 מעמיק ותחקיר מידע על המבוססת אמריקאית, סידרה
 מפרקיה פרק בכל העוקבת טיימס, יורק ניו כתבי של

 הפרטיים, חייו — מפורסם מנהיג או מדינאי אחר
 והחלטותיו, מעשיו על שהשפיעו וגורמים מאורעות
ארצו. של ההיסטוריה בעיצוב וחלקו אישיותו,

 — 6/3 ערוץ — 10.15(קולנוע: סרט •
 זו בשעה שבת מוצאי בכל ערבית/אנגלית). מדבר
 סירטי שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה
 יוכלו הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי, בסרט יבחרו
8.4.8411ראש יום
3 ערוץ — 6.30(הקירקם עולם בידור: •

 מעולה בידור אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 של שעה כלשהי. שפה בידיעת צורך ללא המישפחה, לכל

 וכל ליצנים ונמרים, אריות מאלפי לוליינים, עם קירקס
השאר.
 — 9.10( מפורסמים רומנים רב-מכר: •

 עיבוד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 של בכיכובם וידועים, מפורסמים רומנים של לטלוויזיה

השחקנים. טובי
9.4.84 שגי יזם

 —10.15(ואשתו הארט בלשית: סידרה •
פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 וגנר רוברט הצמד של בכיכובם הדבילית, בסידרה נוסף
 הרב הרכוש ובעלי יפי־התואר, בני־הזוג פאורס. וסטפני

 בתוכה המשלבת בעלילה מצוא, לעת בבלשים משמשים
שלישית. מדרגה והומור קלוש מתח

 ערוץ — 10.30(המיזרח משירי בידור: •
 תוכנית־בידור ערבית). מזמר — דקות 30 — 3

הערבי. בעולם ידועי־שם זמרים בהשתתפות
10.4.84 שלישי יום
 — 7.15(היום צרפת דוקומנטרי: סרט •

מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח, חיי על

 שבכתר היהלום היסטורית: סידרה •
 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 9.10(

 כאשר הודו על גרנדה, חברת בהפקת סידרה אנגלית).
 הבריטית באימפריה החשובות המושבות אחת היתה

 שהתרחשו המאורעות את מגוללת הסידרה הגדולה.
 מילחמת הכריז אשר גנרי, מהטמה של בעידודו בהודו

 ההודי העם נגד והדיכוי בריטניה, עם אי־שיתוף־פעולה
זו. מושבה על ולשלוט להמשיך כדי בריטניה בו שנקטה

מי וסיגל: ברטון טיילור,
שישי, יום

ת ב ש
7.4

קומדיה טלוויזיה: •
 אחת בדירה שלושה —

 אנגלית). מדבר — 8.30(
 הביתה שבה אלינור בפרק

 לדירה, קודמת שותפה מככבת
 חושב ג׳ק וז׳נט. כריסי לצד

 ומחליט ממנו, נגזל שמקומו
לדירה. בהברותיו לנקום
 — אופרה טלוויזיה: •

 ב׳ חלק — טוראנדוט
איטל מזמר — 10.30(

קית).

וולך? מווירגייניה מפחד
9.15 שעה

 עשירים טלוויזיה: •
 — 11.20( ומושחתים

 חמישי פרק אנגלית). מדבר
 חטיפתו הכותרת תחת בסידרה,

סטנלי. של

ראשון יום
8.4

חו סידרה טלוויזיה: •
 — 9.40(דאלאס — זרת

 איו הפרק אנגלית). מדבר
 מחזיר הרצון בפני העומד דבר

 של באיחור הישראלי, למסך
ג׳יי־אר, את משנתיים, יותר

 ג׳וק, של בצוואתו להציץ הזומם
נפתחת. זו בטרם
 אנה אני, טלוויזיה: •

 מדבר — 10.30(מניאני
המ תיעודי, סרט איטלקית).

 האי־ הקולנוע שחקנית על ספר
מניאני. אנה המבוגרת טלקיה

שני □1•
9.3

דראמה טלוויזיה: •

שליש■ יום
10.3

 מיש־ בידור טלוויזיה: •
 קרובים קרובים־ — פחתי

עברית). מדבר — 8.02(
 — סידרה טלוויזיה: •

 — 10.10( מישפט־דיבה
 שני פרק אנגלית). מדבר
 מיקרה־ על המבוססת בסידרה

 ומחבר לתסריטאי שאירע אמת
יוריס. ליאון רבי־המכר

דיבה מישפט
10.10 שעה שלישי, יום

9.30(מיוחדת מהדורה —
 דראמה אנגלית). מדבר —

 תחנת־טלוויזיה על טלוויזיונית
 קבוצה מצד ללחצים הנקלעת
 איום עם ומתמודדת פוליטית
גרעיני.

 — בידור טלוויזיה: •
 סרק הכרנו שלא צ׳אפלין

 מדבר — 11.00( א׳
 בסידרה ראשון פרק אנגלית).

 המלא חייו סיפור את המביאה
צ׳פלין. צ׳רלי של

31


