
מועדפות תוכניות
רביעי יום

9.5
 בסכנת טבע: סרט •

 מדבר — 8.02( הכחדה
הסיר־ מן סרט־טבע אנגלית).

 הסרט תחילת כרונולוגיה. לפי
 והפריחה, החרווה בשיא היא

 מדי, רב כסף יש לכולם כאשר
ה השחקנים כין בעוני. וסופו

 בייקר, בלאנש בסרט: משתתפים
 קרנה, ריצ׳ארד ליינלי, אודרה
הייס. וריצ׳ארד ווהאן רוברט

וטונטו הארי קארני:
9.45 שעה שישי, יום

 בהפקת בטבע חיים רה
 הכיליון בסכנת הדן הבי־בי־סי,

 יפות־העור הזברות על המאיימת
 סוחרי״עורות שבקניה. גרווי

 הזברות את חומרים וציידים
 של העברתן גם היפה. עורן בשל

 בדרום־ שמורים לגנים הזברות
 בשל קיומן, את מסכנת קניה

 וסביבתיים. אקלימיים שינויים
 דיוויד הסידרה את ומגיש מנחה

אטנבורו.
 בועה טלוויזיה: סרט •

 — 9.30( שהתפוצצה
טל סרט אנגלית). מדבר

 המ־ כסרט־תעודה, הבנוי וויזיה
 שקדמו האירועים את •שחזר

 בניו״יורק הבורסה להתמוטטות
 הכלכלי ולמשבר 1929 בשנת
 את מכך כתוצאה שפקר הקשה

 שנות בראשית ארצות־הברית
 רב־מכר על מבוסס הסרט .30ה־

 גורדון של עטו פרי זה, בשם
 וסקר התקופה את שחקר תומאס,

 הזעזוע את שונות מנקודות־מבט
 בכל שפגע הקשה הכלכלי
 בפועלים החל החברה, מיגזרי

הגדו כבנקאים וכלה הפשוטים
 של מסידרה בנוי הסרט לים.

במקביל, המתפתחות עלילות

האוסף מקדוגאל:
 10.30 שעה מוצאי־שבת,

0 0

 הארדי, ג׳וזף הוא הסרט בימאי
.1982 בשנת הופק הסרט

חמישי יום
10.5

 תצפית מיליטריזם: •
ו מדבר — 8.30( לנשק

ש המגאזין עברית). יורה
 טבע ״מדע, בנושאי לטפל נועד

 אוויר־אוויר טיל מציג ורפואה״
 הטיל את ישראל, מתוצרת חדש,

 תמונות בצירוף שלוש״, ״פיתון
 במילחמת־ בפעולה הטיל של

בן־נון. בניה ומפיק עורך לבנון.
 10.20(שוגון סידרה: •
 סיררה אנגלית). מדבר —

שהוק פרקים, 12 בת עלילתית
 הירדנית, בטלוויזיה כבר רנה

 יפאן את המתארת סידרה
 השבע־עשרה. במאה הפאודלית

 של שוביו השני, זה, בפרק
 ״אנז׳יו״ אותו מכנים בלקתורן
 טור- לורד ביפאנית). (קברניט

 לבוא לבלקתורן קורא נאגה
 בספינה שט הוא לשם לאוסקה,
 נווט רודריגז, בידי המנווטת
פורטוגזי.

שי יום שי
11.5

ה תוכנית בידור: •
 גאלין סאנדי של בידור

 ומזמר מדבר — 9.15(
ב בידור, תוכנית אנגלית).

 ידוע מפיק גאלין, סאנדי הנחיית
 של וסוכנם כמנהלם המשמש
בהו נודעים ובדרנים שחקנים

 ובברודווי. ליווד
•  הארי קולנוע: סרט -

 מדבר — 9.45( וטונטו
 פנסיונר של סיפורו אנגלית).

 להריסה המועד באיזור המתגורר
 את לפנות המסרב בניריורק,

הדח מגיעים כאשר אך דירתו,
 חתולו, עם האיש יוצא פורים
 של המערבי לחופה למסע טונטו,

ארצות־הברית.

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
9.5.84 רביעי יזם
3 ערוץ — 6.30(הצילום אמנות אמנות: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 של עבודתם אחר מקרוב העוקבת מאלפת, אמריקאית

 סירטי־ צילום בזמן ומאפרים, מפיקי־סרטים בימאים,
 עד הסרט, הכנת שלבי בכל עוסקת התוכנית טלוויזיה.
 הצופה של סקרנותו סיפוק תוך וזאת המסך, על להופעתו

 מגיש והצילום. ההפקה של והטריקים הפרטים כל לגבי
נימוי. לאונרד השחקן הסידרה: את

6 ערוץ — 10.15(בית-מלון הרפתקות: •
 דראמה זוהר, אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 בסן- ביותר האלגנטי במלון נחשפים והתרגשות
ט פרנסיסקו.  זוכים ונכבדים עשירים שרק גריגורי, סנ

אורחיו.. ברשימת להכלל

10.5.84 חמישי ום1
6 ערוץ — 6.00(באהבה מצרפת בידור: •

 מופע־הבידור צרפתית). מזמר — דקות 60 —
הירדנית. בטלוויזיה הצרפתי השידור של המרכזי

— 6 ערוץ — 9.30(רג׳י קומית: סידרה •
 קומדיה זוהי אנגלית). מדבר — דקות 25

 ,47 בן ממוצע אדם פרדר, רג׳י של קורותיו על אמריקאית
 מתח חוסר־ביטחון, גיל: במשבר מתמודד עצמו את המוצא

 עם בעבודה מתמדת והתמודדות בבית ומשברים רב
י ממנו. הצעירים העובדים

11.5.84 שישי יום
 פאנשה וסנשו קישוט דון אנימציה: •

 30 — הערוצים שני — הצהריים לפני 11.00(
 המספרת אנימציה סידרת ערבית). מדבר — דקות

 הופקה אשר ומשרתו, קישוט רון של הידועה העלילה את
ספרד. — המוצא ארץ על־־די
 — 3.30( בדרכים אביר סידרת-מתח: •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים שני

 תכונות בעלת ממוחשבת, מכונית עומדת הסידרה במרכז
 מיכשולים מעל קפיצות במיוחד, גבוהה מהירות מיוחדות:
 עם יחד זו, מכונית עצמאי. באופן ולפעול לחשוב והיכולת

 למילחמת־חורמה פרק בכל יוצאים ומבריק, אמיץ אדם
 מרדפים תוך עליהם וגוברים שונים, ובנוכלים בפושעים
מרהיבים. ופעלולים

8(מישפטי־הכתר מישפט: •  ערוץ — 50.
 אנגלית, סידרה אנגלית). מדבר — דקות 70 — 6

העשרים. במאה באנגליה מפורסמים מישפטים המשחזרת
12.5.84 שבת יום
8(כאן ישנה גיניפר קומית: סידרה • .30 — 

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 הוליוודי, בית של קורותיו את המתארת אמריקאית

 ג׳ניפר בשם נערצת הוליוודית כוכבת של ביתה ששימש
ג׳יליאן). אן — פרל(השחקנית

9(החיים מאסם חברתית: תוכנית • .30 — 
 המחזה ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ

 ביטויה את שמוצאת כפי חברתית־אנושית, בעיה של
במיכתבי־הצופים.

13.5.84 ראשו! יום
9(ואהבה נפוליון דראמה: •  6 ערוץ — 10.
 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
חברתתמז. בהפקת פרקים, תישעה בת

14.5.84 שני יום
10(ורדי מוסיקה: •  50 — 6 ערוץ — 15.
 חיי על ררמאתית סידרה אנגלית). מדבר — דקות

 של בתקופה באיטליה שחי ורדי, ג׳וזפה המלחין
מסעירות. היסטוריות התרחשויות

15.5.84 שלישי ם1י
10( בחושך גונים אימה: סירטי • .15 — 

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 היא מהן אחת שכל נפרדות, דראמות שבע של אנגלית
בבריטניה. התסריטאים טובי על־ידי שנוצר מותחז

 התיכון(לבנון) המיזוח תחנת
ה—א וימים תוכניות

מערבון — 4.00 חדשות — 1.00
סידרה — 7.00 סידרה — 1.30
סידרה — 9.00 סרט — 3.00

המשתתפים צוות תהילה:
8.02 שעה שני, יום

 אחת כשיחזור העוסקת שגריר,
 ה־ של הראשונות מהתוכניות

 15 מלפני הישראלית, טלוויזיה
 אחר מחפש הצוות כאשר שנה,

 ומעשיהם ומשתתפיה גיבוריה
כיום.
 בי יאומן לא מותחן: •

 מדבר — 10.50( יסופר
 מוות האפיזודה אנגלית).

 אחד עוד מביאה בתאונה,
ה מסמרי הסיפורים מסידרת

שיער.

שני יום
14.5

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

 ושוב למסך, חוזרת הסידרה
 בבית־ספך המתרחש על מספרת

ב בניו־יורק, לאמנויות־הבימה
 הנודעים הכוכבים השתתפות

בישראל. בעבר שביקרו
10.50(מטרה •מותחן:

 סידרת־ אנגלית). מדבר —
 מלכודת, בפרק בריטית. מתח

 ואנשיו הקשוח הבלש טווים
לפושעים. מלכודת

שי □1׳ שלי
ת ב ש

12.5
ב שלושה ביתר: •
 מדבר—8.00(אחת דירה

ה האשה בפרק אנגלית).
 בברברה, מתאהב ג׳ק מבוגרת,
 של ידידיו רופר. מר של דודניתו

 לאשה מאהבתו מסתייגים ג׳ק
המבוגרת.

 מצולם: תיאטרון •
 מדבר — 10.30( האוסף

 הארולד של מחזהו אנגלית).
 הבימה על , שהועלה פינטר,

טלוויזיונית. בהפקה בלונדון,

שון יום רא
13.5

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

 מתכנסת גיוק, של הצוואה
פתיח לקראת יואינג מישפחת

 המישפחה, אבי צוואת של תה
 בדרום־אמ־ ביערות־עד שנעלם

ריקה.
ב חדשה: תוכנית •

 — 10.20( חוזר הילוך
 תוכנית עברית). מדבר
 בהפקת חדש, סיגנון בעלת

מיכה ובהנחיית וינר ישראל

15.5
 שירות: תשדיר •

היש הפסטיבל לקראת
 מדבר — 8.02( ראלי

 תעמולה תשדיר עברית).
 תשדירים סידרת מתוך ראשון

 ומופעיו, הישראלי הפסטיבל על
 מהמסר, צופים להרחיק העשוי

 של האביב שפסטיבל כפי
עשה. הישראלית הטלוויזיה

קאסלר סידרה: •
̂  אנג• מדבר — 10.10(

ה בסידרה, נוסף פרק לית).
 ראש של סיפורו את מביאה

 בימי בבריסל, הנאצי הגסטאפו
הנאצי. הכיבוש


