
רביעי יום
4 .45

חלו :בידיוני ע מד •
שידור - )6.15(החלל צי *■*

— אנגלית) מדבר בצבע,
נופ 9 וו.מ. נובה החלליות

״הדבורים״. בכוכב בשבי לות
 בעזרת משתחררים הם אבל

 גם המשחררים חלוצי־החלל,
 ה־ מאימת הכוכב תושבי את

גאמילונים.
תצפית :מגזין •

סד־ שחור־לבן, — 8.03(
 ש־ דושבועון — עברית) כר

וטכנו טבע מדע, שעניינו
לוגיה.
 המיסכאה :קומדיה •
שחור־ — 8.30(ארצ׳י של

— אנגלית) מדכר לכן,
השנה״. ״איש הפרק
:טלוויזיה סרט •

 — 10.00( מהירה פריצה
אנ מדכר בצבע, שידור

 מטורפת קומדיה — גלית) י"
 ועל שאיפה, לו שיש גבר על

 לו העוזרים אנשים חמישה
 גדין דייוויד את להגשימה.

 ב־ קופאי קפלן, גבריאל מגלם
 מאמן להיות החולם מעדניה
זו שהוא עד דגול, כדורסל

 את להגשים בהזדמנות כה
עבו את עוזב גרץ חלומו!

להת ויוצא אשתו ואת דתו
 בץ החדשה. בקאריירה חיל

נמ שלו המובחרים חמשת
 מצטיץ, ביליארד שחקן צאים

 רו־ דתי נער סוכן־הימורים,
 כדורגל וכוכב דף־שמלות,

 היותי הוא היחיד שחסרונו
 הקלעית גם שהיא בחורה,
הקבוצה. של ביותר הטובה

 את להכות כיצד מתכנן גרץ
היריבה. הקבוצה

חמישי יום
4 .46

ה■ משחק :ספורט •

ח י מ ״! בו ־ : רו

 ),17.4( שישי גיום
— ב׳ ברשת 4.10 בשעה
 מאת מצריים״ מפות ״שירי

 ראשונה הפקה אלתרמן. נתן
המשורר. שירי של ומיוחדת

מצריים שירי אלתרמן:
4.10 שישי, יום

 כתב היידו אנדרי המלחין
 מוסיקה זו לתוכנית במיוחד

 משירי השראתה את השואבת
אלתרמן.

 שחור־ — 8.03( שבוע
— עברית) מדבר לכן,

 או בריטי — השבוע מישחק
בכדורגל. — גרמני  :ובידור קולנוע •
האוס פרסי חלוקת טכס

 שידור — 0.30( 1081 קר
 — אנגלית) מדבר בצבע,

לאמ שהאקדמיה 54ה־ הפעם
 מחלקת בהוליבוד הקולנוע נות
 אוסקר. הידועים פרסיה את
 חברי כל בוחרים הזוכים את

חב כל בעצם שהם האקדמיה,
 דר־ האיגודים־המקצועיים רי

לע נחשב בהוליבוד. שומים
ב ביותר הגבוה הכבוד טור

 האמריקאית הסרטים תעשיית
 :בפרסים זכו השנה והעולמית.

ב תפקידה על ספייסק סיסי
 רוברט הפחם, כורה של בתו

 בהפו מישחקו על דה־נירו
פשוטים. אנשים והסרט הזועם  להון מהון מגזין: •

 לבן, שחור, — 11.00(
תוכנית — עברית) מדבר

ב הפסח, וצלחת פרפר־אביב
 וחדשים ישנים שירים ליווי

הפתעות. והרבה
 הלילה :ערבי סרט •

 כעולם כיותר הנפלא
מד שחור־לבן, — 5.3(צ
 מתילדה — ערבית) בר

 שוודית צעירה אמין), (מרות
ש בעיתון קוראת יפהפיה,

 (רשדי פיתחי מישפחה, ידיד
 מדעי חוקר שהוא אבאט׳ה),

דוקטו תואר קיבל הלבנון,
 מחליטה היא בשוודיה. ראט

 הילד אבי יהיה הנ״ל שפתחי
 ולשם ללדת, מתכוונת שהיא

 כדי ללבנון נוסעת היא כך
 את בפניו ולהציג בו לפגוש

 המיועד שהאב אלא תוכניתה.
 שאינו מצב נשוי, גבר הינו

מתילדה. את מרתיע
 טובה שעה :בידור •

 ואורחיו פאר מגי עם
מד לבן, שחור — 0.15(

בי תוכנית — עברית) בר
מבד- פינה עם שבועית, דור

ו לכינור סונטה — בצבע)
 פראנק, צזרר מאת לפסנתר
(פסנ דוניס גלינה בביצוע

ה (כינור). שנרך ומני תר)
 נשיא בבית נערך קונצרט
 שבוע לציון בירושלים המדינה

אילץ :מפיק הצעיר. האמן
גוייטן.
 8.30( מבט :חד־טות •

עכ מדבר שחור־לבן, —
 חדשות מהדורת — ברית)
מקוצרת.

 לו בי נאה לו כי •
 שחור־לבן, — 8.50( יאה

 פסח סדר — עברית) מדבר
הכו אבידור שמואל הרב עם
 חטא קולנוע: סרט •הן.
 — 10.00( ביתך סף על

אנ מדבר בצבע, שידור
ת)  מפורסמת קומדיה — גלי
 המפורסם הבמאי של בבימויו

 של בכיכובם ויילדר, בילי
ה והקומיקאי מונרו מרילין

הקומדיה יואל. טום נודע

האוסקר דה־נירו:
9.30 שמה חמישי, יום

 בשיק המתחולל את הסוקרת
ברוד הפרופסור בהנחיית ההון
לב.

׳ ו ז הטלוויזיה שז
לחג־הפסח

שי יום שי
4 .47

 :ילדים תוכנית •
 וחצי חמש ארבע, שלוש,

 חוזר) (שידור לפסח —
מד שחור־לבן, — 3.00(

 אליאן, יונה — עברית) בר
 החמור צ׳ומפי קשת, ששי

על סיפורים מביאים ויוחנן

מישל ובניו: עזרא
9.30 שעה שני, יום

 ניצן, שלמה הבדרן של רת
גולדפינגר. אהרון בהפקת
 אלו :קלנוע סרט *
 —10.15( מטורפים חיים

אנ מדבר בצבע, שידור
 אמריקאית. קומדיה — גלית)
מ־ עשירה אלמנה של סיפורה

מטורפים חיים מקלין:
10.15 שעה שישי, יום
 את המחפשת בעלים ארבעת
מק (שירלי האלמנה האהבה.

 בדי לפסיכיאטר פונה ליין)
בע לבעיותיה. מרפא למצוא

 השאר, בין היו, בעבר ליה
 מיטשאם, רוברט ניומן, פול
מרטין. דין

ת ב ש
4 .48

צזאר :קונצרט •
שידור — 8.00( פראנק

 את השולח בעל על מספרת
ש בעוד לחופשת־קיץ, אשתו

עו לתוך בהדרגה שוקע הוא
 שכנתו אודות הזיות של לם

היפהפיה. הבלונדית

ר*זשון □1׳
4 .9!

 לפניו ונאמר דת: •
 הללויה חדשה שירה

 עברית, מדבר — 8.00(
 על :בתוכנית — שחור־לבן)

תי יהודי אצל הללויה שירת
ב שחוברו פיזמונים ועל מן

 המילה בולטת ושבהם ימינו
8.30( מסט : חדשות •״הללויה״.

עב מדבר שחור־לבן, —
רית).
שירתו :פולקלור •
שי — 0.00(הספרדי של
אנגלית) מדבר בצבע, דור

 תרבות על אמריקאי סרט —
 בארצות- שהופק ספרד, יהודי

הלא שירי בביצוע הברית.
 רז. רבקה הזמרת מופיעה דינו

נבון. יצחק הנשיא בהשתתפות
 לו מתח: סידרת •

 שידור — 10.00( גראנט
 — אנגלית) מדבר בצבע,

 בסיד- (״הוליבוד״) נוסף פרק
האמ העיתונות עולם על רה

ריקאי.
 נודל אידה :עליה •

 בצבע, שידור — 10.50(
 כתבה — עברית) מדבר

 חגם אל־דומי, בחג המשודרת
 50 במלאת אסירי־ציון, של

 הלוחמת נודל, לאידה שנה
ליש מסיביר עלייתה למען
גרי. דיתה במאית: ראל.

בועות :קומדיה •
 כצבע, שידור — 11.20(

נו פרק - אנגלית) מדבר

 החוזרת הקומית, בסידרה סף
המירקע. אל

שני יום
4 .2 0

 הסוד זה בידור: •
עב מדבר — 8.03( שלי
שחור־לבן). רית,

ביתף סף על חטא :מונרו
10.00 שעה שבת,

ו שמונה בידור: •
 שחור־לבן, — 8.30( חצי

עברית). מדבר
 מי- :מקורית דרמה •
 שחור־לבן, — 0.30( של

 חלק — עברית) מדברית
 על טרילוגיה. מתוך ראשון
 פי על וקיבוץ, סוריה יהודי
 בשם שמוש אמנון של סיפור

 ובניו״. ספרא עזרא ״מישל
 לעידוד המחלקה בסיוע הופק

 תסריט המזרח. יהודי מורשת
בתפ דיין. ניסים של ובימוי
 נגר, לילית :ראשיים קידים
 עמום מנחם, דויד חורי, מכרם
לביא.
 :בלשית סידרה •
ב שידור — 10.35( קנון

— אנגלית) מדבר צבע,
ב למסך שב קונרד ויליאם
 קנון. השמן הבלש של דמותו
ה בן־טובים על מספר הסרט
 לאו מסבו, כסף להשיג מנסה
־ כשרים. באמצעים דווקא

שי יום שלי
4 .24

 האש עמוד : תעודה •
 בצבע, שידור — 8.03(

 ה- הפרק — עברית מדבר
בבי ״המאבק״, :בסידרה 16

לב־טוב. מיכאל של מויו
 כלבוטק :צרכנות •

 כצבע, שידור — 0.30(
 תוכנית — עברית) מדבר

 בהנחיית השבועית, ■הצרכנות
פאר. דניאל
 הדשא על בידור: •

 — 10.00( חרוד במעין
 עברית, ומזמר מדבר
 תוכנית — חוזר) שידור
 הדשא על שהוקלטה זמר-עם
 בעריכתו עץ־חרוד, בקיבוץ
הכוהן. אליהו של והגשתו

הנ חדר :סידרה •
ב שידור —10.55( שים
 — אנגלית) מדבר צבע,
המבו בסידרה השלישי הפרק
 של המפורסם הרומן על ססת

 של בכיכוכבה פרנץ״, מרילין
 משתחררת מירד, ראמיק. לי

ה האשה של העבדות מכבלי
 על לשמור ומקפידה מסורתית
 ביחסיה ואישיותה עצמאותה

 ב־ מצליחה היא אהובה. עם
בהוראה. שלה קאריירה

6 3 .—


