
26.5.84 שבת יו□23.5.84 רביעי יום

25.5
המ קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.15( חפשים
 הכימאי של מערבון אנגלית).

 על המספר פורר, ג׳ון הנודע
 מיל־ אחרי לביתו השב קצין

 בארצות־הברית, חמת־האזרחים
 ־ שמיש־ ומגלה וממורמר, עייף
אינ בידי נהרגה כולה פחתו

דיאנים.
אשאנטה שבט של השוק נשי

9.30 שעה חמישי, יום

28.5
 8.02(תהילה בידור: •

 אנגלית). ומזמר מדבר —
למנהיג. הידד הפרק
מישהו קומדיה: •

מד — 9.30(בך? מטפל
המאו האם אנגלית). בר

משעשע פרק עוד הוא שרת

3 ערוץ — 7.30(הצילום אמנות אמנות: •
 ליאונרד השחקן אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 משמש כוכבים, בין מסע הסידרה מן הזכור נימוי,
 הצילום אמנות סודות את המציגה זו, בסידרה כמארח

 בסידרה תוכנית כל וקולנוע. טלוויזיה בסירטי וההסרטה
 שילוב מיוחדים, אפקטים כמו ספציפי, לנושא מוקדשת זו

 מיוחד, איפור בסרטים, מסוכנים בתפקידים כפילים
ועור. אנימציה

6 ערוץ — 9.30(קאובוי קומית: סידרה •
 קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 במאבק העוסקת האנגלית, תמז חברת בהפקת
 לבניה ג׳ונס חברת ומעבידים. פועלים בין עתיק-היומין

 לעמוד יכול אינו הקשיש מנהלה מגורים, בנייני משפצת
 שהפועלים מכיוון הלקוחות, כלפי בהתחייבויותיו

מביכים. במצבים אותו ומעמידים אותו מסדרים
24.5.84 חמישי יום
6 ערוץ —10.10(מרלו בלשית: סידרה •

 המבוססת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 הבלשים, מגדולי אחד מרלו, פילים של עלילותיו על

 מרלו רבה. ושנינות תיחכום הומור, בהופעתו המשלב
 הם שלו הנוכלים מרתקות. תעלומות מפענח

 כל בסוף ואקדוחים. ביריונים מיליונרים, פוליטיקאים,
 הנוכלים ואת התעלומה את חושף הוא אפיזודה

בות. פאורס השחקן מככב מרלו בתפקיד שמאחוריה.
 — 3 ערוץ — 10.40(השבוע: מחזה •

 מקרינה זו בשעה שבוע מדי ערבית). מדבר
 הופעה בעת שצולמה הצגת־תיאטרון, הירדנית הטלוויזיה

ערבית. ליודעי מהנה בידור בקאהיר. חיה
25.5.84 שישי יום
 שני — 4.15( הפרש מתח: סידרת •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים
 מאוד, משוכללת מכונית עומדת שבמרכזה סידרת־מתח,

 והאביר המכונית עצמאי. באופן ולפעול לחשוב המסוגלת
 בפושעים למילחמה יוצאים כנהגה, המשמש האמיץ,

שונים. ובנוכלים
 ערוץ — 9.50(מישפטי-הכתר מישפט: •

 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 70 — 6
 מפורסמים מישפטים הקטן המסך אל המביאה מרתקת

 מישפטים או האחרונות, בשנים באנגליה שהתנהלו
 העלילה במציאות. להתרחש העשויים אך פרי־הדימיון,

 עדים, נאשמים, כתב־אישום, בעזרת אט-אט, נפרשת
 הקראת עם ומסתיימת וחבר־מושבעים, סניגור קטיגור,

פסק״הדין.
3 ערוץ —11.30(המיזרח משירי בידור: •

בידור תוכנית ערבית). מזמר — דקות 30 —

 ערוץ — 7.15(מלאכת-יד ילדים: תוכנית •
 תוכנית ערבית). מדבר — דקות 15 — 3

 ידע לילדים להקנות ומטרתה הצעירים, לילדים המיוערת
 פשוטים, ואבזרים מחומרים חינוכיים מישחקים בעשיית
 מיספריים, צמר־גפן, קרטון, כגון: בית, בכל המצויים

וכו׳. ריקים גביעי־לבן
6 ערוץ — 11.15(קולנוע: סרט • /3 — 

 בשעה שבת מוצאי בכל אנגלית). או ערבית מדבר
 סירטי שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו

 יוכלו הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי, בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי, בסרט יבחרו
27,5.84 ראשון יום
 — 10.10( והאהבה נפוליון דראמה: •

 נפוליון אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 אד בהיסטוריה. ביותר המפורסם המצביא היה בונפרטה

 בעוד במילחמה. מנוסה שהיה כמו באהבה מנוסה היה הוא
 לסיקור זכו נפוליון של והפוליטיות הצבאיות שפעולותיו

 תמז חברת הפרטיים. חייו על פחות הרבה ידוע נרחב,
 הנשים ואת הפרטיים מחייו חלק חושפת האנגלית

וג׳ורג׳ינה. פאולין חידה, ג׳וזפין, בחייו: המרכזיות
28.5.84 שני יום

 6 ערוץ — 8.15(ספורט מגזין ספורט: •
 תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —

 החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה המגישה
ובעולם. בצרפת

 — 9.30(ואפור כחול דרמאתית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 דרו האמריקאית, האזרחים מילחמת סיפור את המגוללת
 שדיווח גנזר, ג׳ון העתונאי של והתרשמויותיו כתבותיו

 והמאורעות העיקריים מהקרבות רבים על תפקידו בתוקף
 הפזורה עניפה, במישפחה מתמקד הסיקור ההיסטוריים.

בדרום. וגם בצפון גם
29.5.84 שלישי יום
 — 8.15( היום צרפת דוקומנטרי: סרט •

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

 — 10.10(ואשתו הארט סידרת-מתח: •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 ואגנר רוברט עם דבילית, קצת משעשעת, סידרת־מתח
 הם הסידרה גיבורי הראשיים. בתפקידים פאורס וסטפני

 נדיר, בלשי חוש בעלי מחוג־הסילון, ועשיר יפה זוג
 המישטרה אשר ושוד, רצח תעלומות לפתור המצליחים

לפענח. מצליחה אינה

המחפשים וויין: האנטר
10.15 שעה שישי יום

הארכי־ החפירות על המספר 1 הערב (במהלך בירשטיין
בירושלים שנערכו אולוגיות | חמישה עברית). מדבר —

האחרונות. בשנים כל דקות חמש בני מערכונים,

23.5
 המיבצע סרטבע: •

 8.02(הלבן הקרנף! להצלת
 עוד אנגלית). מדבר —

 הסרטים מסידרת סרט־טבע
בי־בי־סי. בהפקת בטבע חיים

26.5
 שלושה קומדיה: •
 — 8.00( אחת בדירה
 מן בפרק אנגלית). מדבר

 מתפתחת הפחת אל הפח
טעויות, של קומדיה

 אל לך, קולנוע: סרט •
 מדבר — 9.30( תרוץ

 משעשעת עלילה אנגלית).
 ה־ במהלד בטוקיו, המתרחשת
 האולימפיים(שנערכו מישחקים

).1964ב־ שם

התאל־ דראמה: •
הול־ הגברת של מנותח

ראשון חלק — י רויד
אנג־ מדבר — 10.30)

לית).

24.5
 הולך עולם תעודה: •

 מדבר — 9.30( ונעלם
 בסיד- האחרון הפרק אנגלית).

 של השוק נשי הכותרת תחת רה,
 על בו מסופר אשאנטה. שבט
 קומאזי של המרכזי השוק

 סוחרות נשים ההומה שבגאנה,
ה הן הנשים בציבעיהן. וזוהר

 שבתוך בעוד זה, בשוק שליטות
 הגברים. בידי נשלטות הן ביתן

 של מאבקן את גם מגולל הסרט
 מול אל עצמאות, ליתר הנשים

הגברית. החשיבה דרכי
 10.20(שוגון סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 את המתארת בסידרה, הרביעי
על ,17ה־ במאה הפיאודלית יפאן

 עשירים קומדיה: •
 — 11.10( ומושחתים

 דרומית). אנגלית מדבר
 המלאכה את אהוב הפרק
 קרלוטה של בניסיונותיהם עוסק

 עיסוקיה את להסתיר ומרשל
בוטסי. של הבזויים

27.5
 פסטיבל תעמולה: •

 מדבר — 8.15( ישראל
 מתשדירי אחד עוד עברית).

 הישראלי, לפסטיבל הפירסום
בירושלים. הנעיר
 9.40(דאלאס סידרה: •
אנגלית). מדבר —

 כי יאומן לא מותחן: •
 מדבר — 11.10( יסופר

אנגלית).

תרוץ אל לך, וגראנט: האטון
9.30 שעה רביעי, יום

ראשון יוםחמישי □1•

רביעי יום

שיש׳ □1׳

ני ש יום

שבת

 10.50(מטרה •מותחן:
 הפרק אנגלית). מדבר —

בצמרת. שחיתות

שליש• יום
29.5

יוטל של דראמות •

 ערב־ במוזלו ישובצו אחד
ה המערכונים כל המישדרים.

 ירושלים, יום לרגל מוקרנים
 הערב, למישדרי בינות מוקרנים

 קצרים סיפורים על ומבוססים
בירשטיין. יוסל של

 ירושלים, תעודה: •
 — 10.20( עבר הווה

 סרט־תע־ עברית). מדבר
הסרטים, מיגהל בהפקת מולה

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות

 הסינון(למס המיזוח תחנת
הצהר״ם) (אחרי א-ה לימים ונניות

מערבון 4.00
 סידרה 7.00

סידרה

39


