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 ומשר־ אדונים עד •
ם  שואף ריצ׳ארד ).8.03( תי

 במישרד- כתת־שר להתמנות
 פיינ- גאי סר כי זסבור החוץ

 השפעה, בעל מיליונר טר,
 מבקש הוא לו. לעזור עשוי

 הסר את להזמין מווירג׳יניה
 תוך מסכימה וזו לארוחת־ערב

או אינה היא מחאה: הבעת
ב הפוליטיקה עירוב את הבת
 פיע- את אוהבת אינה וגם בית
 שהוא שמעה, רק שעליו טר,

ו גרושות אחר בעיקר מחזר
 כשסכנת מיד ונעלם אלמנות

הארו עליו. מרחפת הנישואין
 ש- עד כסידרה מתנהלת חה

 ב- פחדנות על מדבר פיינטר
נפגעת, וירג׳יניה שדה־הקרב.

י•*

פורל הראש:
10.15 שעה רביעי, יום

בנה. סיפור את לו מספרת
ויר־ אד להתנצל, ממהר פיינטר
 הוא מדי. קשה נפגעה ג׳יניה

ו פרחים לה לשלוח מתחיל י
הזוג בני עם והקשר מתנות

 מ־ פיינטר כשמבקש מתהדק.
ב המארחת להיות ווירג׳יניה

מעודד עורך, שהוא מסיבה
לנסוע העומד בלאמי, אותה ן

 לקבל לחוץ־לארץ, זמן באותו
המשר אצל גם ההזמנה. את

 שהכל רובי, חידושים. יש תים
ב מודעה מפרסמת בה, רודים
ומק חבר־עט ומבקשת עיתון
כתגובה. רבים מיכתבים בלת

 משתתפים שבהם לבטים לאחר
לע מחליטה היא המשרתים כל

.35 בן דואר לפקיד נות
 סרט- ).10.05( הראש •

 מככב שבו מדם, עקוב פעולה
 פיאודל כאוגוסטוס, גאבן דאן
 מיש- בני עם החי אחוזה, בעל

ה האחוזה עובדי ועם פחתו
 סגורה במיסגרת שלו עצומה

אוגום־ מגלה אחד יום ונוקשה.
מ־ באחד סמים חבילת טוס

עבריי שני תופס הוא אסמיו.
 אותם מאלץ מעשה, בשעת נים

ה כי לו מספרים ואלה לדבר,
כ רב זמן כבר משמשת חווה
 בדרכם סמים לאיחסון מקום

 גם חבר בכנופיה וכי לשווקים,
מש אוגוסטוס שלו. נכדו
נכ את וכולא הסמים את מיד
 אחד את שולחת הכנופיה דו.

 את חזרה לקבל כדי מחבריה
 אז אותו. הורג ואוגוסטוס הסם,

 באסמים אש הכנופיה שולחת
בינ מפרותיו. אחת את והורגת

 הכנופיה אנשי מצליחים תיים
 ובהעדרו מביתו אותו להרחיק

 את ואונסים הבית על צרים
מת שלב שלב מאותו נכדתו.

 כשאוגוסטוס הגדול הקטל חיל
 הכנופיה חברי כל את הורג
 פותחת המישטרה זה. אחר בזה

 אינו בחווה איש אולם בחקירה
 או- הוראת ללא פיו את פותח

באה. לא כזו והוראה גוסטוס
גם בסרט משחקים גאבן מלבד

גילעדי כדורסל:
8.55 שעה חמישי, יוס

 בר קריסטיאן הרט, אליאונור
פורל. ומרק בייה
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).8.30(לחדשות מבט •
 זו לשעה הועתק מבט שידור
הכדורסל. מישחק בגלל

 שי• 8.55( כדורסל !•
 השידור זהו בצגע). דור
 צופים הרבה הכי יצפו שבו
היש הטלוויזיה הוקמה מאז

 הרא- הספורט ושידור ראלית
יש גילעדי אלכס בצבע. שון
 המישחק מהלך את מברלין דר
 בין לאלופות אירופה גביע על

 מד- ריאל לבין תל־אביב מכבי
 שעשה פרטי סקר על״פי ריד.

מתב צה׳־ל בגלי אנסקי אלכם
ו הורביץ יגאל שלמרות רר

 הקשה, הכלכלי המצב למרות
ה מקלטי מכירות השבוע עלו

בג וזאת הצבעונית, טלוויזיה
 מכירות עלו וכן המישחק, לל

 אם בין החריפים, המשקאות
ל או מכבי ניצחון את לחגוג

 אם בשיכר היגון את הטביע
הספרדים. ינצחו

קולומכו גכרת •
 בבית־חולים בביקור ).10.00(

נו את קולומבו גברת פוגשת
 השחקן מגלם אותו אבוט. אל

מ מדבר־מהבטן ג׳ונמון, ג׳יי
 את לשעשע המתנדב פורסם

 היא מה זמן כעבור החולים.
עיתו כאשר שוב אותו פוגשת

 פרשת לחקור אותה שולח ני׳
 בעייתה בובות. בונה של רצח
לשכ היא קולומבו הגברת של
 בעובדה להכיר אבוט את נע

אח הוא אלא שלו הבובה שלא
לרצח. ראי

שי יום שי
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 ).5.30( אחכה סיפור +
 אותו לנגינה, מורה בין אהבה
ש הידוע המצרי הזמר מגלם
 אל־ עבדל מכבר, לא נפטר
 ממערי־ אחת לבין חאפז חלים

 מריס השחקנית היא צותיו,
 בסרט הפואנטה פכר־א־דין.

 חייו תולדות את מספר שהוא
 בגיל שנפטר עצמו, חאפז של

מצ את שכבשה ושירתו, צעיר
ה מפיקי באיבה. נגדעה ריים,
 הקשר, מחלתו על שידעו סרט
בהש סרט צילמו השחקן של

 על סרט בעצם שהוא תתפותו
שלו. חייו

 ).8.05( שכת כאח •
 הזמרים אחרי מרענן. חידוש
ב באחרונה שהופיעו ג׳ דרגה

אבי״ שמואל הרב של תוכניתו

בה מופיעה הערב הכהן. דור
חן. שולה
).0.30( ניסן ימי •

 את ראינו שבועיים לפני רק
 ועתה אדר בימי שמר נעמי

אי תוכנית עוד עלינו נופלת
 היתה אדר של התוכנית תר,.

האח התוכניות לעומת טובה
 יוסי של ידו בה וניכרה רות,
 להוריד גם ניסה צמח צמח.
 מנעמי טובים קילוגרמים כמה
 של התחכמות על־ידי שמר

 לו. עזר לא זה אבל תאורה,
לס ימשיכו הצופים כי נראה

ה חורשת של מהופעתה בול
רבים. ירחים עוד אקליפטוס

).10.00( המורדים •
 פי על בסידרה שלישי פרק

 פולטשר ג׳ייקס. ג׳ון של סיפרו
 בעוד בפוליטיקה לעסוק מתחיל
 בצבא. נשארים וטייט פילים
 ונלכד למשימה נשלח פילים

ל נידון הוא הבריטים. על־ידי
 את פוגש הוא ובכלא מוות
האמיתי. אביו

ת ב ש
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 והמצאות חידושים •
)6 יכו כבדים אסונות ).30.

 נסדק, בורג כאשר לקרות לים
 מתכת. עייפות בגלל ככה סתם

 ומטוסים מפסים ירדו רכבות
המ עתה זו. סיבה בגלל נפלו
 זה נוזלי. בורג מדענים ציאו
 מילאו אשר חדש מסוג בורג
 ניס- הבורג כאשר בנוזל. אותו

 ומתריע לנזול מתחיל הוא דק
בתוכ השני הפרק הסכנה. על

בא מדענים ישראלי. הוא נית
 .תפירה מכונת המציאו רץ

למחשב. מחוברת
 דה־ הזמר פסטיכל •

 נ שידור 0.05( פיזמון
 מבנייני ישיר שידור צבע).
 הזמר, פסטיבל של האומה

 בזכות עומדת שאינה תוכנית
 בדרך־כלל שימשה אלא עצמה

הל או הזמר לבחירת מיסגרת
 באיר־ ישראל את שייצגו הקה

 של המוחין צרות בגלל וויזיון.
 אין רשות־השידור קברניטי

 באיר־ השנה משתתפת ישראל
 הזמר שפסטיבל כך וויזיון
פרו טלוויזיה תוכנית הופך

ת המנחה בצבע. בינציאלית
וה מיכאלי רבקה כמובן, היה,

 גובה רק מלובן. חיים מפיק
הרא הפרס השתנה. הפרסים

ה המלחין, בין שיתחלק שון,
 של בגובה יהיה והזמר משורר

 בגובה השני לירות, אלף 16
והש לירות אלפים שמונת של

אלפים. חמשת לישי

ון1ד>יוע יו□
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).5.30( ופרח כפתור •

 ישיר בשידור הילדים תוכנית
 יום- :נושאים לכמה תוקדש

 10 רחובות, לעיר ההולדת
 אלתרמן נתן של למותו שנים

 המתארחים האמנים הפסח. וחג
 ואילי עטרי יונה הם בתוכנית

גורליצקי.

שי 8.03( להיט עוד •
 לועזיים להיטים ע).3כצ דור

וצבעוניים.

ו ש ג
3 .31

ט • ס  לכבוד ).8.00( מ
ה מהדורת מחליפה ליל־הסדר

 ומשודרת מקומה, את חדשות
השידורים. בפתיחת כבר

ה מרחוס הסוכות ה •
 ב■ שידור 8.30( הפתעות

ה מארחות החבובות צבע).
גאייל. כריסטל את ערב

 0.30( אדון יגאל •
 לפני כאשר כצבע). שידור

הס אולפני הפיקו כשנתיים
 התוכנית את הרצליה רטה
 אלון, יגאל עם שכאלה חיים

 את לשדר הטלוויזיה סרבה
 פוליטית היתד, היא התוכנית.

 שהופיעו והאישים לטעמה מדי
ש המערך חוגי על נמנו בה

 יוסף על במייוחד אהוב אינו
ש אחרי אולם לפיד. (״טומי״)

 כבר אפשר נפטר, אלון יגאל
 נערכים כאן, גם כי, אם לשדר,

 שנוגע במה בעיקר קיצוצים,
 המישדר. של הפוליטי לחלק
 סלע באורי לצפות יהיה אפשר

 את עצמו, אלון את המראיין
 ב־ אלון של שכניו ואת מוריו
 חיימקה את ובגינוסר, מסחר,

 ירוחם ידלין, אהרון לבקוב,
 הרבה והרבה כהן ומולא כהן

 את היום המחממים אישים
הלב.

 קאסטר־ העיר רא*ט •
 תחילת ).10.50( כרידג׳
ש סדרות של חוזרים שידורים

 שגם כדי שבת בערבי הוקרנו
 וגם בהם, לחזות יוכלו הדתיים

 חומר אין שלטלוויזיה משום
 הסידרה את זוכרים הכל אחר.

 מככב שבה הפרקים שבעת בת
 התבואה סוחר על בייטס אלן

 ובתו, אשתו את שמכר העשיר
 וחשש עני היה שבה בתקופה
 המתחילה העלילה ועל לגורלן,

חוזרות. ד,ןן כאשר להתפתח

).8.15( קונצרט •
 נעים את כתב חיים בן פאול

 רשות ותיזמורת ישראל זמירות
 בר־ גארי של בניצוחו השידור

זו. יצירה מבצעת טיני
 ).8.35(מסובין פודנו •
 שידור בטלוויזיה. חדש שיא
הרב שנים. חמש מלפני חוזר

 מארח הכהן אבידור שמואל
 ואמנים, אישים הסדר לשולחן
 כבר, שנפטרו כאלה ביניהם

 לטלוויזיה הפריע לא זה אבל
 לחג תוכנית מלהכין להימנע

 ליד זה. בשידור ולהשתמש
 חנה ישבו הרב של שולחנו
 שושנה פינקל, שימעון רובינא,

 בר־ שלמה קניג, דמארי,ליאה
 יהודה רוב, אש מישה שביט,

 רבי־ נירה בנאי, יעקוב עפרוני,
 וחברי גלוסקא אופירה נוביץ,
ביודהשיטה. קיבוץ

).0.50( קלרה דודה •
 הפ' אברהם של סירטו הקרנת

מ חצי כבר ראו שאותו נר,
 שנים לפני המדינה תושבי

חנה בסרט משתתפים אחדות.
 כרמון, יוסי סגל, רות מרון,

בונים. ושמואל קניג ליא

ש• יום לי ש
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).7.00( דמישפחה •
 הפסחא לחג מוקדשת התוכנית

שי לאחר אחדים ימים שיחול
 לכל הברכות מילבד דורה.

ישירו בה, שישודרו הדתות

ואנדריוס שריף הטמרינד: זרע
9.40 שעה שלישי, יום

קיסינג׳ר עם המשוחח ואלון אליאב אלץ: יגאל
9.30 שסה ראשון, יוס

 בשארה ובסאס שחאדה אדית
 החג לכבוד הפסחא. שיר את

 לשזור כיצד התוכנית תלמד
 תמר. עצי עם יחד פרחים
 ה־ ממחברי אחד תעשן, שריף
ליל העברי-אנגלי-ערבי מילון

ה על סמען לאמל יספר דים
 ואחרי המילץ, בכתיבת בעיות

 תוגש לילדים תצוגת־אופנה
 דגמים התקופה: ברוח תצוגה
הפרעונים. בסגנון
 ).0.00( ניסן שירי +

הטל האסון של חוזר שידור
הזה. וויזיוני

הטמרינד זרע •
המ סרטם שידור ).0.40(

 וג׳ולי שריף עומר של עולה
 מכבר שלא סרט אנדריוס.

מ על חוזרת בהקרנה הוקרן
הקולנוע. סכי
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