
מועדפות לתוכניות
רביעי יום

30.5
 חידון שטיפון־מוח: •
 ובמו־ הארץ בידיעת צה׳׳ל
מד — 8.02(הקרב רשת

 פאר מני הבדרן עברית). בר
זה, בחידון הגמר שלב את ינחה

 באדם, הנוגעות או ויהודי, אדם
 הוא אין — ובאלוהים בעולם

ניצ׳ה. הזה, הגוי בלי יכול
שוגון סידרה: •

אנג מדבר — 10.20(
 בסידרה, חמישי פרק לית).

 של רב־המכר על המבוססת
 בין היריבות קלאוול. ג׳יימם

 וטר גוברת, לטורנגה אישידו
המיבצר את לנטוש מחליט תגה

באזל רביעיית
9.30 שעה רביעי, יום

 ואשר מוחות לשטוף שנועד
 בידי מומן בטלוויזיה שידורו
צה׳׳ל.
רביעי קולנוע: סרט •

 מדבר — 9.30(באזל ית
 רבי־ של סיפורה איטלקית).
 המנגנת מפורסמת, עיית־מיתרים

 מותו עם ביחד. רבות שנים כבר
 הראשון הכנר של הפיתאומי

 הנגנים שלושת נתונים שלה,
 קשורים הם במשבר.

משו־ ובאינטרסים1
 מודעים הם

 למחליטים
 כנר
 ןלהם
.או־

 חו4
 לגמרי

ממנו. זזמבוגרים

חמישי □1•
31.5

 יכול אינני תעודה: •
 — 9.30(הזה הגוי בלעדי
 תוכנית עברית). מדבר

 לייב ר׳ עם לפגישות המוקדשת
חיצו הופעה מאחורי וייספיש.

 חרדי, ואורח־חיים שמרנית נית
 של חייהם מאורח שונה שאיננו

 החרדיות השכונות תושבי שאר
 דמותו מסתתרת בירושלים,

 בעבר שהיה וויספיש, של השונה
 של הפעילים מראשי

 הפעילות את נטש נטורי־קרתא,
 הסרט הפנימי. בעולמו והתרכז

 של פגישותיו אחרי עוקב
 הטלוויזיה צוות עם וייספיש

 באולם־ קהל עם הישראלית,
 מחוגים אנשי־רוח ועם הרצאות

 שלהם המשותף שהעניין שונים
 הפילוסוף של בהגותו הוא

 וייספיש ניצ׳ה. .פרידריך
 הוא ״.שכאשר

שאלות

 אישידו, של רשותו בלי באוסקה,
 בלקתורן לאשה. מחופש כשהוא
 ובתוך שהשתגע, פנים מעמיד

 חייו את מריקו מצילה המהומה
הנווט. של

עשי קומית: סידרה •
 —11.10(ומושחתים רים

דרומית). אנגלית מדבר
 שבו הספורט, מועדון הפרק
מכוו נחרדים וקרלוטה מרשל

 חברותם את לממן סטנלי של נתו
 במועדון ווסטצ׳ר הזוג של

 ונערכים בו, חברים שהם הספורט
זאת. למנוע

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
30.5.84 רביעי ם1י

3 ערוץ —7.05(ילדים מישחקי לילדים: •
 לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 —

 שחקנים צמד על-ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרך, בגיל
 הילדים על התוכנית את לחבב כדי בבובות, המסתייע

 שירה, רבים: המחשה אמצעי משולבים בתוכנית הרכים.
ועוד. סרטים מישחק, ריקוד,
6 ערוץ —11.15(בית־מלון הרסתקות: •

דראמה זוהר, אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 בסן־ ביותר האלגנטי במלון נחשפים והתרגשות
אנשי הם שאורחיו סנט־גריגורי, פרנסיסקו,

וענקי־תעשיה. אמנים ירח־דבש, מבלי חצרות״מלוכה,

31.5.84 חסישי יום
 ערוץ — 7.00(צרסתיים שירים בידור: •

 לאוהבי צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6
 מוגשת הלילי והבידור העם שירי הצרפתי, השנסון
הצרפתית. הטלוויזיה של זו יוקרתית בידור תוכנית
 — 9.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 הנתקל ניו־יורק, ממישטרת ומשופם גבוה בלש על

 גנבים, החברה: משולי בטיפוסים עבודתו במיסגרת
 מקם לינדן, הל משתתפים: תימהונים. וסתם צרכני־סמים

סו. וג׳ק גלאס רון גיל,
1.6.84 שישי ם1י

 פאנסה ופגשו קישוט דון אנימציה: •
 30 — הערוצים שני — הצהריים לפני 12.00(

 המספרת אנימציה סידרת ערבית). מדבר — דקות
 הופקה אשר ומשרתו, קישוט דון של הידועה העלילה את

ספרד. — המוצא בארץ
 80 — 3 עתץ — 7.00(קולנוע: סרט •

 במקביל שישי, יום בכל אנגלית). מדבר — דקות
 הירדנית הטלוויזיה מציגה בישראל, הערבי הסרט להצגת

 עלילתית־ דראמה בררך־כלל — המישפחה לכל סרט
מערבון. או מישפחתית

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

 מקרוב זה שמונה בחברת־ענק במנהל־מחקר העוסקת
 שונים ערכים בעל הוא קריסצן, ביל המנהל, לתפקידו.

 בשל קשה. ועובד כן ישר, — בעבודה שותפיו שאר מכל
 יושב־הראש עם במחלוקות רבות פעמים מסתבן הוא כך

 והתגברותו השונות ההתרחשויות מנהלי־החברה. ושאר
 הקומית המיסגרת את מספקות יריביו על ביל של

לסידרה.

2.6.84 שבת יום
 ערוץ —8.30(מארח מאזן חג׳ פולקלור: •

 מחיי סיפורים ערבית). מדבר — דקות 30 — 3
 בדוויות. ומעשיות באגדות המשובצים בירדן, היובדיום

 את לפתור התוכנית עורכי מנסים והסיפור המשל דרך על
השעה. בעיות
 9.30(כאן ישנה ג׳ניפר קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —

 כוכבת של ביתה ששימש הוליוודי, בית של קורותיו
 ג׳יליאן). אן — פרל(השחקנית ג׳ניפר נערצת הוליוודית

 מבני לאחד מתגלה רוחה אשר עד כשורה, מתנהל הכל
 — גואי בשם לנער — בבית לגור שעברה המישפחה,

מהחיים. ליהנות איך לו ולעוץ אותו להדריך ומנסה

3.6.84 ראשון יום
— 3 ערוץ — 6.35(ננסי עם צייר ציור: •

 לצייר אוהב אתה אם אנגלית). מדבר — דקות 25
 הטכניקה כללי את ללמוד פנאי היום עד מצאת לא אך
נאותה. הזדמנות זו סידרה לך מספקת זו, אמנות של

 יסופר בי יאומן לא הומוריסטית: סידרה •
 מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 9.30(

 המוקרנת המרתקת, בסידרה נוספים פרקים אנגלית).
 סיפוריו על בעיקר המבוססת הישראלית, בטלוויזיה גם

 דאל, רואלד הסופר של המוזר הסוף בעלי הקצרים
בעולם. הזה הז׳אנר ממיטב נוספים וסופרים

4.6.84 שגי ם1י
 50 — 6 ערוץ —11.15(ורדי מוסיקה: •

 חיי על דרמאתית סידרה אנגלית). מדבר — דקות
 מלאת בתקופה באיטליה שחי וררי, ג׳וזפה המלחין

 ,1830ב־ נולד הוא מסעירים. היסטוריים אירועים
 ומת קטנות, נסיכויות לעשרות מפוצלת היתה כשאיטליה

 וחזקה. מאוחדת מרינה היתה איטליה כאשר ,1901 ב־
 של ויצירותיו חייו דרך התקופה את מתארת הסידרה

ורדי.
 ערוץ —11.30(וכובבים אורות בידור: •

 של שורה עם בידור ערבית). — דקות 30 — 3
הערבית. והמוסיקה המשחק הזמר, בשדה צמרת אמני
5.6.84 שלישי יום
 ערוץ — 8.00(בספורט השבוע ספורט: •

 של סקירה ערבית). מדבר — דקות 60 —3
 והבינלאומי, המקומי במישור החשובים הספורט אירועי

כדורגל. תחרויות על דגש תוך

 נתון עצמו את מוצא הקצין
 חטפו אשר סחטנים, של ללחץ

 עליו להשפיע כדי הקטן בנו את
 רוחם. לפי החקירה את שינהל

 הממונים מצד הוא אחר לחץ
 הם אין ביושרו. החושדים עליו,

 שהוא אפשרות מכלל מוציאים
 כדי החטיפה, את יזם עצמו

 הדלפת את להצדיק שיוכל
הסודות.

 השחורה טחנת-הרוח וקיץ: סוזמן
10.15 שעה שישי, יום

ת ב ש
2.6

ב שלושה קומדיה: •
 מדבר—9.30(אחת דירה

 העכבר בפרק אנגלית).
 בלתי־קרוא, אורח על מסופר
 ז׳נט של לחדרן שחדר עכבר,

 השינה סידרי את ושיבש וקריסי,
 של הצפוי ביקורה את וכן בדירה,
רופר. של חותנתו

התאלמנו דראמה: •
 הולירויד הגברת של תה
 — 10.30( שני חלק —

 השני חלקו אנגלית). מדבר
 הרברט דייוויד של מחזהו של

 הגברת של בעלה לורנם.
 במיכרה, בתאונה נהרג הולרויד

 על לריגשי־אשם לה הגורם מוות
 על קץ שמביא דבר בו, בגידתה
אהובה. עם קשריה

■ יום ■ שי ראשון יום שי
3.6

דאלאס סידרה: •
אנגלית). מדבר — 9.40(

יואינג. של מגע הפרק
 כי יאומן לא מותחן: •

מדבר — 11.10( יסופר

 מסיפורי אחד עוד מובא גשומה
 סידרה של המוזרים המתח

זו. מעולה בריטית

דאלאס הגמן:
9.40 שעה ראשון, יום

י1ש יום
4.6

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

 סיפורים עוד ניצחת מכה בפרק
 לאמנו־ בבית־ספר מאורח־החיים

בניו־יורק. יות
מט מישהו הומור: •

 מדבר — 9.30( בך פל
 גב׳ המפריז, מיסטר אנגלית).

 הצעיר, גרייס מיסטר סלוקומב,
 בפרק וחבריהם פיקוק קפטן
לטובה. שינוי
 לעניין צוות מותחן: •

אנג מדבר — 10.50(
לית).

31!


