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17.5
ת בידורית: סידרה •
מדבר — 8.02( הילה

פסטיבל תרבות: •
מדבר — 8.02( ישראל

משתתפי צוות
8.02 שעה שני, יום

 אני הפרק אנגלית). ומזמר
ב׳, חלק כנף, לפרוש אלמד
מט מישהו קומדיה: •

 מדבר — 9.30(בך? פל
 לך במלאת הפרק אנגלית).

 את ומציג ממשיך חמישים
 כולבו בחנות איוולת־החיים

בריטית.
מטרה מותחן: •

אנג מדבר — 10.50(
 בגירסה פרק עוד לית).

 והאץ', לסטארסקי הבריטית
בכביש. כייסות הכותרת תחת

 בסיד־ שניה תוכנית עברית).
קוטלר. עודד בהנחיית רה.

 10.10(קסלר מותחן: •
 פרק אנגלית). מדבר —

 הבריטית בסידרה שלישי
 בי־בי־סי, בהפקת המעולה,

 השפע של ההווה את המפענחת
 השואה אימי מול האירופי
 הנאצים. עם הפעולה ושיתוף

 ואחרים רק מיכל בשם ישראלית
 קסלר, של בעיקבותיו יוצאים
 החדש הנאצי האירגון מייסד

בגרמניה.

 מדבר — 10.15( וטילי
 על המבוסס סרט עברית).

 הסאטירי המחבר מאת רומן
 על המספר דה־וארים, פיטר

 רווקים ואשה, איש של פגישתם
 ביניהם המנהלים מתבגרים,

 סיפור־אהבה ספק שהוא רומן,
 התנצחות של סיפור ספק

 של הראשון חלקו לשונית.
 הימים את בהומור מתאר הסרט

השני החלק נישואיהם. שלפני

קר בדם בלייק:
9.30 שעה רביעי, יום

זה, בשם •
 טרומן ,

 בקפידה
 שרירותי

 אינה שזהותם
 קר בדם רוצחים .יש,

 איכר של בני־מישפחה
מבודדת. בחווה הגרים

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
16.5.84 רביעי יום
6 ערוץ —10.10(פנורמה תיעודי: סרט •

 שבוע מדי אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 תיעודי, סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה מקרינה

 הרפואה, מתחום בנושאים המטפל אנגלי, בררך־כלל
והכלכלה. החברה
— 6 ערוץ —10.15(הוטל הרפתקות: •

 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50
 היילי. ארתור של רב־המכר על המבוססת מששעת,
ט במלון־הפאר מתרחשת העלילה  שבסן־ גריגורי סנ

 זוכים מפורסמים ואנשים בעלי־ממון רק אשר פרנסיסקו,
 החיים לצפות, שאפשר כפי אורחיו. בין להיכלל

 טיפוסים וססגוניים, תוססים בכוורת, כמו הם בבית־המלון
 הרפתקות־ ,הנאות אחרי בחפשם אותו פוקדים שונים

ועוד. בגירות אהבים
17.5.84 חמישי יום
ץ — 7.30(דיקנם צ׳רלס לילדים: • 3 עת

 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 דיקנם, צ׳רלס — הסופר של חייו תולדות את המספרת

 מגדולי לאחר ונחשב באנגליה, 1870־1812 בשנים שחי
בתקופתו. סופרי־הילדים

 אלפיים שנות לקראת. תיעוד: סרט •
 מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ — 10.20(

 בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית סידרה אנגלית).
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו, על המחר עולם את

18.5.84 שישי יזם
 50 — הערוצים שני - 3.20(סדורגל: •

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

 — 6.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •
 בשעה שישי יום מדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ

 באורך צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו
מלא.
6 ערוץ —11.15(מאגנום מתח: סידרת •

 סידרת־מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ההופעה בעל השחקן סאלק, תום של בכיכובו אמריקאית

 לסמל־מין קצר זמן תוך שהפך הנאה, הספורטיבית
בארצות־הברית.

19.5.84 שבת יום
 ערוץ — 7.30(מחוננים נערים לילדים: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3
 היום: הנוער של החדש בשיגעון העוסקת אמריקאית

המחשב.
10.30(מוצאי־שבת של המופע בידור: •

 השבועית הבידור תוכנית דקות). 30 — 6 ערוץ —
 וריקודים, זימרה שירה, הירדנית. הטלוויזיה של

ידועי־שם. אמגים של בהשתתפותם
20.5.84 ראשו! יום
3 ערוץ — 7.00(מקרוני לילדים: סידרה •

 העוסקת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 למקומות בית־ספר ילדי הלוקחות אמיתיות, בהרפתקות

 לחוות מעניינות, והרפתקות בחוויות המתנסים מרתקים,
שונים. ומיקצועות רבים סיגנוני־חיים

— 3 ערוץ —10.30(היאבקות ספורט: •
 היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות 40

 משולהב. קהל לפני יכלתך״, כפי .תפוס בשיטת
המערבי. בעולם המתאבקים גדולי בין נערכות התחרויות

21,5.84 י1ש יזם
 ערוץ —10.30(בגדולתו רופא קומדיה: •

 קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 עקב רבות לסדרות־המשך וזכתה באנגליה, שהופקה זו,

 בטלוויזיה חוזר בשידור זוכה הגואה, פופולריותה
הירדנית.

 —10.45(הלילה לתוך דיון דיון: תוכנית •
ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ

 קומה ושיעור עמדה בעלי אישים עם תוכנית־מיפגש
והחברתי. הפוליטי בתחום בירדן,

22.5.84 שלישי ם1י
 — 9.30( משיקאגו סיפורים דראמה: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 60 — 6 ערוץ
 שונות דראמות לפנינו המציגה אמריקאית, דרמאתית

 הקשוחה הדינאמית, בעיר העת כל המתרחשות
 מפרקיה אחד בכל מגוללת הסידרה הזאת. והמיקצוענית

 ברחובותיה שאירע אחר, מיקרה־פשע של סיפורו
 דרך־חייהם על השלכותיו ואת שיקאגו של הסוערים
אנשים, שיבעה של ויחסיהם

 הולך עולם סרטבע: •
 מדבר — 9.30( ונעלם

 במיני־ שני סרט עברית).
 העוסקת תיעודית, סידרה

 הסרט באפריקה. בחיי־החברה
 תוך אזנדה, בשבט בכשוף עוסק

 שבט של חיי־המיסתורין פרישת
 מכשפים בידי הנשלטים זה,

 השבט בני גם ומגירי־עתירות.
 מושפעים והתנצרו רתם שהמירו
 קריינות כשפים. של זה מעולם

גנור. ורד בעברית:
שוגון סידרה: •

אנ מדבר — 10.20(
 בסידרה, שלישי פרק גלית).
 הפיאודלית יפאן על המספרת

 רב־מכר על מבוסס ,17ה־ במאה
קלאוול. ג׳יימס מאת

עשירים סידרה: •
 — 11.05( ומושחתים

עילגת). אנגלית מדבר
 המלאכה, את אהוב הפרק

 את גדול ברנש מציג שבמהלכו
 צוואתו בהמשך בני־מישפחתו

 תעסוקה למצוא המוקלטת,
שבוטסי העבודה לפרנסתם.

שי יום שי
18.5

פיט קולנוע: סרט •

10.15 שעה שישי, יום

 מזמר — 10.10( ישראל
 הפתיחה קונצרט עברית).

 מבנייני־האומה ישיר בשידור
 מכות שירי בתוכן: בירושלים.

 נתן של למילים מצריים,
ודימו. נחום של ולחן אלתרמן

שלושה קומדיה: •
 — 10.55( אחת בדירה
הקו בפרק אנגלית). מדבר
 בעל־ מגלה סטנלי של הישיר
 לשיחות לצותת דרך רופר, הבית,

 הצעירים דייריו בין המתנהלות
בדירתם.

 )8(וננ1מוחוו0תחגחהוחו
הצהויים) א-ה(אחרי לימים תוכניות

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

שון יום א ר
20.5

דאלאס סידרה: •
אנגלית). מדבר — 9.40(

 בסיפור ממשיך הירושה הפ^ק
ג׳וק. של צוואתו
 שבועית: סידרה •

 — 10.30( חוזר בהילוך
 שנה 15 לפני עברית). מדבר
 הישראלית הטלוויזיה שידרה
 ובה צעיר, עולם ושמה סידרה
 ישראלים עם מיפגשים סידרת

 הסידרה דרכם. בראשית צעירים
מהמש כמה מפגישה הנוכחית

 המציג שגריר, מיכה עם תתפים
 עליהם שעבר על שאלות להם
היום. וער מאז

 כי יאמן לא מותחן: •
 מדבר — 11.10( יסופר

 ממלא הפרק אנגלית).
 מאותן אחת עוד מביא המקום
מפתיע. סיום בעלות עלילות

י1ש □1׳

 בהומור מתאר הסרט של
 בין שמתרחש את ובסאטירה

השנים. ברבות בני־הזוג

ת ב ש
19.5

פסטיבל תרבות: •

שי יום שלי
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