
רביעי יום
18. 3 ״
 — 5.30( קטע איזה •

 תוכנית — עברית) מדבר
ב שתוקלט מיוחדת, פורימית

אולימ בתל-אביב. הפועל אולם
 בין ותחרויות היתולית פיאדה

 טלוויזיה לכוכבי כוכבי־בידור
וזמר.
0.15( החלל חלוצי ;•

 מדבר כצבע, שידור —
 החלל חלוצי — אנגלית)

 הגאז ממלכודות משתחררים
 התנועה תותח הפעלת על־ידי
 באחד מתאהבת נובה הגלית.
הצוות. מאנשי
 על מספרים הכרים •

שי — 8.03( אחשוורוש
עברית) מדבר חוזר, דור

ש ״קיים בנוסח פארודיה —
 אחש- של חייו סיפור כאלה״.
יו חזקיהו, אלברט עם וורוש.

 יעקוב פלידל, עדנה עטרי, נה
 מור אברהם טימור, משה בודו,

שפיגלר. ומרדכי
 הקטן המתרחץ <•

צרפתית) מדבר—10.05(
 בכיכובו צרפתית קומדיה —

משע סיפור דדדפינם. לואי של
 ואוהבי־ספינות, ספינות על שע
 בעל וגועלי קטן ברנש ועל

לב־של־זהב.

חמישי יום
3 .19

— 0.00( חלמאים •
עב מדבר כצבע, שידור
ב יהודי פולקלור — רית)
לטלוויזיה. עיבוד
8.30( שלי הסוד זה #

מדבר כצבע, שידור — ״
 פורים תוכנית — עברית)

בהפתעות. שזורה מיוחדת,
— 0.30( הנבחרים •

עב מדבר כצבע, שידור
ו גולדבלט חנן — רית)

ורי בשירים אחרים שחקנים
 על עליזה בפארודיה קודים,

ה הטלוויזיה של תוכניות 20
מגישי בהשתתפות ישראלית. ן

התוכניות.
 המרקיזה :דרמה #

כצבע, שידור — 10.45(
השחק — אנגלית) מדבר

 רי- עם מככבת ריג דיאנזז נית
 המבוססת בהפקה ג׳ונסון צ׳ארד

 המח־ של עטו פרי קומדיה על
 הדרמה קווארד. נואל זאי־שחקן
הרוזן של בביתו מתרחשת

המרקיזה ריג:
10.45 שעה חמישי, יום

מפו־ טירה דזדואריאק. ראול
י  של במרחק ורחבת־ידיים ארת י

ה מפארים. נסיעה שעות כמה
 מסויים, בערב מתחילה עלילה

 הרוזן כאשר ,1735 בספטמבר
אירו את חוגגים הדוכס וידידו

 צ׳יל- (מרי הרוזן של בתו סי
מיגואל הדוכס, של בנו עם טון)

3 .2 4
 — 8.03( האש עמוד *

 ה- הפרק — כצבע) שידור
מוסק. ניסים של בבימויו ,12

 הסופי הפתרון •
בהנ מיוחד דיון — )0.30(

 בעקבות רוגל, נקדימון חיית
 בסידרה זה בשם פרק שידור
 יגאל בהשתתפות האש. עמוד

 הסידרה, עורך שהוא לוסין,
יהו באואר, יהודה והחוקרים,

 קארפי, דניאל פורח, שוע
 ניני. ויהודה קצבורג נתנאל

וב השואה, ועל הציונות על
 היישוב של תגובתו על עיקר

 הידיעות למשמע בארץ היהודי
 מאירופה שהגיעו הראשונות

היהודים. מצב על
_ _ 5 7 _

בלונדיות מעדיפים גברים
10.15 שעה שישי, יום

 בשוד העוסקת שודדים חבורת
 זה בעימות היסטוריים. אתרים

 צועניה זכרונו. את מאבד הוא
 (מגדה אסראר בשם יפהפיה
ו הכרתו אותו מחזירה חטיב)
 שתי בין עתה לבחור עליו

נשים.
 מני עם טובה שעה #
 — )0.15( ואורחיו פאר

הפופולארית. תוכנית־הבידור
 מעדיפים נכרים •

שי — 10.15( כלונדיות
 אנגלית) מדבר כצבע, דור

 על המבוסם מוסיקאלי סרט —
 על לום. אניטה מאת מחזמר

 האחת — מיוסיקול זמרות שתי
 גברים אחר הרודפת בלונדית
 והשניה מונרו) (מרילין עשירים

 גברים המעדיפה שחרחרת
 הסרט: במאי ראסל). (ג׳ין יפים

הוקם. הווארד

3 .21
 — 10.05( דאלאס •

אנ מדבר כצבע, שידור
מיש- ״איחוד הפרק — גלית)

 הצעיר הזוג שאטו). (דניאל
 רגשותיו, את להסתיר משתדל

מאו מהשניים אחד לא אף אך
 לבדו הרוזן נותר כאשר שר.

 אורחת מופיעה המגורים בחדר
 אלואיז המרקיזה צפוייה, בלתי

 פילגשו בעבר קאסטורנאל, דה
זע לו גורמת היא הדוכס. של
 לו, מודיעה היא כאשר זוע
לנצח. אליו שבה כי

 לילדים קיי דני •
 כצבע, שידור — 3.00(

 מופע — אנגלית) מדבר
 בהנחייתו ביילי, פאתום קירקס

 אמריקאי בדרן קיי, דני של
יהודי. ממוצא
 5.32( דיר ללא נוסע •

— ערכית) מדבר —
 וראנדה יאסין) (מחמוד עוסמה

 מתארסים שועייב) (עראפת
 אשרף חברו של רוחו• למורת
 עוסמה, אופקאר). ד׳ו (צלאח
עם מסתבר ללוקסור, בדרכו

ת א ר ק שת שידור: ל ן1ע3 ק

כענן קשת :מקאודר
27.3 שישי, יום

 ״הקוסם מן גארלנד, ג׳ודי הזמרת של הקאריירה שיחזור
 עשר לגיל בהגיעה נפתח הסיפור העולם. לפיסגת ועד עוץ״ מארץ

 ונפילותיה שיאיה על בצבע, דקות 99 בהתמוטטותה. ומסתיים
מקארדל. אנדראה גארלנד: בתפקיד המהוללת. הזמרת של

ה מישחק - חי) שידור
 שונים במוקדי־שידור נערך

 בהנחיית צופים, קהל ובסיוע
צה״ל. גלי איש מידן, קובי
 איגליסיאס חוליו •

כספר שידור — 10.40(
בבי תוכנית־בידור — דית)

 הספרדי הרומנטי הזמר צוע
הנודע.
 כשביל סימפטיה #
כ שידור - 11.00( בלב

- עברית) מדבר צבע,
 הבמאי של הייצוגי סירטו
 פירסטנברג, שמואל הצעיר

 שנים כמה לפני שהתרחש
פנס בקלר, מר בתל־אביב•

 שואה, ניצול בודד, יונר
 על להגן כדי בעקשנות נלחם

 לשלם מסרב הוא עקרונותיו.
 בגלל עליו שהוטל עירוני, קנס

 הים. בחוף כלבו עם שטייל
להס אותו מביאה עקשנותו

 ולמעצר. — החוק עם תבכות
באי שהתנסה השואה, ניצול
 מסרב רבים, באיסורים רופה

 יאסרו שלו שבארצו להאמין
 היחיד, ידידו עם לטייל עליו

 כסף, לו יש טינה. הכלבה
 פני על מאסר מבכר הוא אך

אפ בנוף צולם הסרט קנס.
 של הדחוסה ובאווירה רורי
 גוט־ פסח עם תל-אביב. דרום
 שמואל הראשי, בתפקיד מארק

הכלא. כמפקד שינער

מג הלקוחות מטואלים. דים
 ומתלהבים. זהותם את לים

 המושל אנשי מגלים בינתיים
חוג וקאתי היעלמו דבר את
 שתיכנ- כפי מסיבתה את גת
נה.

 לוחץ ג׳.אר. כיצד מספר פחה״
 את עצמו על שיקח אחיו על

 המישפחה. מעסקי אחד ניהול
 של לשעבר אשתו ואל, אך

להר שיטה שזו סבורה גרי,
 האחרים גם מהבית. שוב חיקו

 של האמיתיים במניעיו חושדים
 פמלה לה ניצבת בינתיים ג׳י.

ה אביה, כאשר בעייה, בפני
 שתייה, של מהתקף מחלים
 מכיוון כבתו-, בה להכיר מסרב

יואינג. מישפחת לבן שנישאה
 10.55( המקצוענים •

 מדבר כצבע, שידור —
תמונה״. ביגלל ״הכל אנגלית)

ראשון יום
3 .2 2

בשי אהבתי ארץ •
 בהגשתו — )8.03( חי דור

שליו. מאיר של ובעריכתו
הקנו גראנט: דו +
כ שידור — 10.00( ניה

 — אנגלית) מדבר צבע,
יו של מעלילותיו נוסף פרק
 שיקולי על בלוס־אנג׳לס. מון

 במערכת והכתבים, העורכים
ובשטח.

 כשניים שיחה •
)10.50.(

 אל לרדת כנסון: •
כ שידור — 11.20( העם
— אנגלית) מדבר צבע,
 רוצה המושל, של בתו קאתי,
 במעונן לחבריה מסיבה לערוך

 מתגובות חושש האב הרשמי.

טל מישאל עורך הוא בוחריו.
 תא- מתוך האזרחים בין פוני

 את לשמוע כדי ציבורי. טלפון
ו בנסון זה. בנושא דיעותיהם

 הבארים לאחד יוצאים המושל
בג- לובשים כשהם שבסביבה,

שלישי יום

ש׳ יום שי
2 0 . 3

בלב כשביל סימפוניה גוטמן:
11.00 שעה שני, יום

פורים שידור■ מיבחרדיו:
 במתכונת הישראלי הפיזמונים מיצעד את יגישו צה״ל גלי •

 חצות אחר 2 ועד בערב 11מ־ ).19.3( בלילה חמישי ביום פורימית
 )2.03( השישי ביום וידידיו. ישראלי אלי של פורים מסיבת תיערך
 אחר 3ב- .11 עד 9מ״ חיוך״ ״תן התוכנית את מידן קובי ינחה

 פארודיה המסחרי״, הכסף ״מסע את קוטנר יואב יגיש הצהריים
הביטלס• של המיסתורי״ הקסם ״מסע על

 :בלילה 11.05ב״ ב׳, ברשת ),2.03( שישי ביום ישראל קול •
 בהנחיית יחידה, בהפלגה אחת״ בסירה ״שלושה התוכנית שיחזור

 רוזנפלד, שלום בן־אמוץ, דן :המשתתפים בצוות שימעוני. יצחק
אחי״נעמי. ואמנון בן־נחום עדה ציפרוני, גבריאל

שני יום
3 .2 3

)8.03(שלי הסוד זה •
בידור. תוכנית —

)8.30( וחצי שמונה •
לאמנויות. מגאזין —

0.30( מפתח איש •
ב־ טלוויזיה מישחק —

שבת


