
דרכים :כידור •
 חוזר, שידור — 10צ.5(

 תוכנית — עברית) מדבר
ב ארצי שלמה של הבידור
צוותא.

זרחו אשה להיות :׳ווו ש לשואת
 הישראלית חאשח של מעמדה את לבחון המנסה תיעודי סרט

 ואביגיל, אורלי החיילות חן הסרט גיבורות צבאיות. לעיניים מבעד
 ובמשך גיוסן, מרגע הצבאית במיסגרת חייהן את המשחזרות

של כוח־האדם פוטנציאל פי הנחה מתוך יוצא הסרט שנתיים.

דאלאס :ודופי דייוויס
10.05 שעה מוצאי־שבת,

 מדבר — 8.03( אהבתי
 של תוכניתו — עברית.)

 אקטואליים נושאים שליו, מאיר
בארץ־ישראל. הקשורים וכאלה

 גראנט דו : סידרה •
 מדבר כצבע, — 10.00(

 רוו־ סכנה הפרק — אנגלית)
ה־ על מרתקים סיפורים חית.

ה את פוגש אינו הוא המטה,
 שנים שלפני מתברר מפקד.
קו מילחמת אחרי מעט רבות,
ל חיילים כמה נחשפו ריאה,
ש לוחמת־חיידקים של ניסוי
ולאח ארצות־הברית, צבא ערך
תו מהם כמה אצל נתגלו רונה
חו המושל במעון לוואי. פעות

גוסס. שבנסון ששים

3 .31
 האש עמוד :תיעוד •

 עברית, מדבר — 8.03(
 השואה ,13 סרק — כצבע)
).1942־43( והגבורה

סיפורו :דרמה •
 —10.00( אוואנס רוס שד

 במים* ־— אנגלית) מדבר
 דרמה הכורסה, תיאטרון גרת

ה משועמם בחור על המספרת
ב מוזרה בהצעת־עבודה זוכה

 ב־ הפתעות רצוף בילוי מהלך
בית־קפה.

כוככיס :שירה •
 מדבר — 11.25( כחוץ

 לקראת מישדר — עברית)
ה של לפטירתו השנה יום

 התוכנית, אלתרמן. נתן משורר
הלי הטלוויזיה בידי שהופקה
לראשונה. כאן משודרת מודית, _ _ 61 _

חיילת אשה להיות אורלי: חיילת
10.00 שעה חמישי, יום

 צה״ל. של במיסגרות הצורך די מנוצל אינו הישראלית האשה
 שידורי- במיסגרת יוקרן הסרט אשל. שולי היא הסירט במאית
, .10.00 בשעה ,2.4 החמישי, ביום תעודה,

 ב־ יומון של במערכת מתרחש
לוס־אנג׳לס.

כ שיחה :דיון •
 מדבר — 10.50( שניים

.עברית)
ן ו פ נ ^ ^ ה ל ה מ ו ק * ^ ^ * ' 

 מדבר כצבע, — 11.20(
 לך. קורא הצבא — אנגלית)

במעו מתפשטת שפעת מגיפת
 ניצל בנסון המושל. של נו

ה החדשות שעה. לפי ממנה
 מיכתב בצורת מגיעות רעות

ב להתייצב לו המורה רשמי,
 ״בדיקת לצורך צבאי בסיס

 ששירת בנסון, שלו״. המיקרה
 יודע אינו קוריאה, במילחמת

אל מגיע כשהוא העניין. במה

 אושיק בהשתתפות בידור —
 גולד־ חנן לוליק, אחיו לוי,

 קלפטר (״צ׳רצ׳יל״) יצחק בלט,
ותיזמורת.

 :טלוויזיה סרט •
— 10.15( כענן קשת

— אנגלית) מדבר כצבע,
 צעירה כוכבת-זמר של סיפורה

ה ברחבי מיליונים שהלהיבה
המו גאם, פרנסס זוהי עולם.

ה גארלנד בג׳ודי יותר כרת
 את מתאר בענן קשת אגדית.

 מאז הצעירה ג׳ודי של חייה
 ועד שלה הקאריירה ראשית
 עוץ. מארץ הקוסם בסרט לשיא,

 אנד- מופיעה ג׳ודי בתפקיד
 ואביה אמה !מקארדל ראה
מוריי. ודון לורי פייפר הם

שבת
3 .28

כער תעודה סרט •
 0.30( שלום ניצני : בית

 שחור־ ערכית, מדבר —
 עצמאית תוכנית — לכן)

 יהודים ביוזמת ובלתי-פוליטית
 ישראל. אזרחי כולם וערבים,

 שיתוף- לעודד שמטרתה יוזמה
ה העדות. כל בני בין פעולה
 כפרים בשלושה גרים ניצנים

 והם שנתיים, במשך ערביים
 במים־ שונים תפקידים ממלאים

ברי חינוך, :הקהילה גרת
 בימוי: נוער. עם עבודה אות,

אלעד. אילנה
דאלאס :סיידרה •

אנג מדבר — 10.05(
 מורגן — כצבע) לית,

בסידרה ששיחקה פירצ׳יילד,
 בפרק מופיעה החלומות, סוחרי

צעי וייד, ג׳ינה בתפקיד זה
 ידה את פעם ביקש שבובי רה

 לחייו, ונכנסת שבה היא ועתה
 ש־ ולבתה לה שיעזור מבקשת

 שהילדה חשש מתוך התייתמה.
 בובי מוצא שלו, בתו אלא אינה

 וייד. לג׳ינה עוזר עצמו את
 ג׳ינה של בנוכחותן רואה פאם

נישואיהם. של איום ובתה
קווינ■ סידרת-מתח: •
כצבע, — 10.50( סי

לפי רצח - אנגלית) מדבר
נהלים.

ראשון יום
3 .29

ארץ :חי שידור •

שלישי יום

רביעי יום
3 .25

הטפ דיסני: וולט •
התותים כאגם לצת 

 מדבר — 5.30( כ׳) (חלק
 שלושה — כצבע) אנגלית
 את לשכנע מנסים תלמידים

 גילו הם שאכן העיירה אנשי
 של בעזרתם כנופיית־מבריחים.

 בכי הסיפור מסתיים הילדים
טוב.

חלו :כידיוני מדע •
0.15( כ׳ הלק החלל צי
אנגלית) סדכר כצבע, —
עולים הטייס שביית עקב —

 דיראג״ פרידריך הנודע, שווייצי
ברג אינגריד של בכיכובם מט,
 בארץ (הוצג קווין ואנטוני מן

 אלישבע של המועלה בכיכובם
אל קלציקין). ורפאל מיכאלי

הו לכפר השבה עשירה מנה
 לתושביו לסייע ומוכנה לדתה

 לה שיאפשרו בתנאי העניים,
מאהבה. שהיה במי לנקום

חמישי יום
3 .26

לקראת :בידור •
 (חלק 1081 אירוויזיון

לו־ כצבע, — 8.03( כ׳)

הזקנה הגברת ביקור ברגמן:
10.05 שעה רביעי, יום

זיכ סטאר ויילד של בזכרונו
 אחיו באלכס, הקשורים רונות

 בטייס לפגוע מנסה והוא שנעלם,
ה כי שמתברר אחרי השבוי.

 גמי־ על פרטים יודע אינו טייס
 את לשחרר הקפטן פוקד לון,

מטוסו. עם הטייס
 8.03( עקבות :דת •

 שחור■ עברית, מדבר —
 ״מורשה״ במסיגרת — לכן)
 (ז׳קי) יעקב של סיפורו מובא

ה ־דתי, מדען־גרעין גולדברג,
ה ועיסוקו אמנותו בין מקשר
מדעי.
לקראת :בידור •

 א׳) (חלק 1081 אירוויזיון
 לועזית) כצבע, — 8.30(

 בתחרות שישתתפו השירים
 1981 אירוויזיון האירופית הזמר

 היכרות חלקים. בשני יוקרנו
שי קודם השירים עם ראשונית

 במופע הזמר תחרות של דורה
במארס. 4ב־ פומבי,  ביקור : קולנוע סרט •

 — 10.05( הזקנה הגברת
 אנגלית) מדבר שחור־לכן,

ה־ של למחזה קולנועי עיבוד

מיבחרדיו:

ברד בעיקבות
 בשעה )28.3( שגת ביום

 במיסגרת יובא ב', ברשת 2.10
 שידור חמדת״ ״ארץ המישדר

ב ״פועל התוכנית של מיוחד
 הד״ר הדור״. מורה כינרת,
הביוג מחברת שפירא, אניטה

 עורכת כצנלסון, ברל על רפיה
 בארץ־יש- ברל בעקבות מסע
 מיש״ בסידרת הראשון ראל.

שפי מבקרים שבמהלכו דרים,
 רפל יואל התוכנית ועורך רא

 ועין- כינרת בפתח״תיקווה,
 עם משוחחת שפירא חרוד.

 ה- בן סלוצקי ברל, של גיסו
 הדוק בקשר איתו שעמד ,92

ארוכות. שנים במשך

 החלק של המשכו — עזית)
אתמול. שהוקרן הראשון,

תל" מככי :ספורט •
אירו גביע כגמר אביב

כצבע, — 0.30( פה
 שידור — עברית) מדבר

משראסבורג. ישיר
להון מהון : כורסה •

שחור־לבן, — 11.00(
 ירחון — עברית) מדבר•

ה בשוק המתרחש את הסוקר
 ומנחה: עורך הישראלי. הון

לב. ברוך הפרופסור

שישי יום
3 .27

 :לילדים סידרה •
 וידידיו פין הקלכרי

 מדבר כצבע, — 3.00(
 ״אוצר הפרק — אנגלית)

 פין והקלברי תום שבו גנוז״
 של ניקמתו את להשכיח מנסים

 לחפש ויוצאים האינדיאני ג׳ו
נטוש. אוצר אחר

 פנים ערכי: סרט •
 מדבר — 5.32( פנים אל

 מוסטפה חילמי — ערכית)
 הלבנוני הפשע עולם את עזב

 בחייו חדש דף לפתוח ומבקש
 אך בנו. של לחינוך ולהתמסר
 מרשים אינם ושותפיו מפעיליו

ב אותו מסבכים הם הפעם לו.
 לחילמי במצריים. עתיקות שוד

 במצריים. המתגוררת מישפחה
 אחיו כי מגלה הוא ביקור בעת

 על ממונה במישטרה, קצין שהוא
 הוא שעימה הרשת לכידת
 פי־ בהשתתפות פעולה. משתף

 עבד-אל- מחמוד רמזי, היל
חילמי. וזק אמינה עזיז,
בצוותא :בידור •

 — 0.15( לוי אושיק עם
שחור-לכן) עברית, מדבר

שגי ום
3 .30

 הסוד זה :בידוד •
עב מדבר — 8.03( שלי

הטל של החידות — רית)
וויזיה.
שמונה :תרבות •
עב מדבר — 8.30(וחצי
 תיאטרון ביקורת — רית)
ובלט.
 הדין שורת :דת •

עברית) מדבר — 0.30(
ב הרבני בית-הדין הצגת —

הטלוויזיה. אולפני


