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 מישפחת :תיעוד #
שחור־לבן, — 5.30( יפה -

 יוסי אל״מ :עברית) מדבר
 שנים, כארבע לפני נפל יפה

 להקמתה ההכנות של בעיצומן
ב חדשה צנחנים יחידת של ^

 וארבעת אשתו רינה, פיקודו.
 במושב מתגוררים ילדיהם
 מסורת את וממשיכים חרות,

 יוסי, של וההתנדבות העבודה
ופיקודיו. לנשק חבריו בעזרת
סי :ישיר שידור *

 יום־הזיכרון אירועי כום
יש כמערכות לנופלים

שידור — 0.30( ראל
:עברית) מדכר בצבע,

 מהר המשואות הדלקת טכס
 פותח אשר בירושלים, הרצל

 יום־העצמאות אירועי את
תשמ״א.

 נשיא כרכת חג: •
 שידור — 7.54( המדינה

עברית). מדכר כצבע,
 תרועה :מוסיקה •

 שידור — 8.00( לישראל
 מוסיקאלית תוכנית כצבע):

 מישדרי פתיחת לציון חגיגית
ה התיזמורת יום־העצמאות.

 רשות־השי- ירושלים סימפונית • '
 צה״ל תיזמורת את מארחת דור

ו קלה מוסיקה של בקונצרט
ישראליים. שירים  ראש■ דבר :נאום •

 שידור — 8.30( הממשלה
עברית). מדבר בצבע,

לחד מבט :חדשות •
עב מדבר — 9.00( שות
רא כוללת המהדורה : רית)

 אלוף רב הרמטכ״ל, עם יון
איתן. רפאל  האש עמוד : תיעוד •

בצבע, שידור — 9.30(
 18־11 הפרק :עברית) מדבר י

 רב הערב בידור: •הסידרה. של
 שידור — 10.30( שירנו
עב ומזמר מדבר בצבע,

 שרל׳ד. עם בעמק לשיר : רית)
בעמק־היר־ מועדון־זמר שרון.

 ליום־ מיוחד מופע מגיש ח
 אירית בהשתתפות: העצמאות,

 וגיתה, רינה זהבי, דפנה סנדנר,
 יענקלה, פמנה, ורדה, עמוס,
רבים. חברים ועוד הילה
צפו :קולנוע סרט •
— 11.45( לאלסקה נית

אנג מדבר בצבע, שידור ,
בהש נודע. מערבון לית):
 סטיוארט ויין, ג׳ון : תתפות

 ועוד קובץ׳ קאפוסין גרינג׳ר,
האתווי. הנרי במאי: רבים•

חהיש׳ יום
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 פו :בוקר שידור •
 —10.00((לילדים) הדוב

אנג מדבר בצבע, שידור

 מצוייר, לסרט עיבוד ז לית)
 א. של הנודע לסיפרו שנעשה

מילן. א.
ה מועדון ילדים: •

— 10.25( שמיל חתול
עב מדבר בצבע, שידור
 יום־העצמאות חגיגות ז רית)

בהש ולנוער, לילדים מיוחדות
 אילנית, גאון, יהורם תתפות
 להקת- (דוש), גרדוש קריאל

 צעירי יזרעאל, צוותא ריקודים
.81 שלום ה- חידון מסורת: •

לנוער העולמי תנ״ך
 בצבע, שידור — 11.30(

שידור :עברית) מדבר
ב ירושלים, מתיאטרון ישיר

 מרחבי־העו- נציגים השתתפות
לם.

 מהדורת חדשות: •
ה ליום מיוחדת חדשות

).2.00( עצמאות
 הסח■ קולנוע,: סרט •
 שידור — 2.15( בנים

 אנגלית): מדבר בצבע,
 על המבוסם לקולנוע, עיבוד
 מאחרי נורטון. מרי של סיפרה
 גפד להם שוכנים הגדול השעון

 של בביתה החיים די-ליל,
מנשפחה.

 של סיפורו :תיעוד •
 שידור — 3.30( קצין

:עברית) מדבר כצבע,
 הנים- מצה״ל, קצינים שיבעה

מת הלוחמים, הכוחות על נים
בלב הנמשך למאבק כוננים

בע על מספרים הלוחמים נון.
 שמחות ועל חוויות על יות,

 של תמונה ומשרטטים גדולות,
בהווה צה״ל
החלקה :בידור •

שי — 4.15( הקרח על
כצבע). דור

ה עמוד תיעוד: •
שידור — 5.00( אש

:עברית) מדבר בצבע,
ששודר הפרק של שידור-חוזר

הכסף״. ״מגש אמש,  מהדורת הדשות: •
).0.00( החדשות קיצור

 :מיוחדת תוכנית •
 וקצב מציאות 81 ישראל

 בצבע, שידור — 0.02(
ערבית). מדבר

 — 8.00( :פרסים •
 ישיר שידור :בצבע) שידור

 טקס של ירושלים מתיאטרון
 לשנת ישראל פרסי חלוקת

תשמ״א.
מבט :חדשות •

).9.00( לחדשות
 האש עמוד :תיעוד •

 בצבע, שידור — 9.30(
 אחרון פרק :עברית) מדבר
 תחת פרקים, 19 בת בסידרה

 בזאת מכריזים ״אנו הכותרת:
 ישראל״ מדינת הקמת על

)1948.(
 הייטירילי בידור: •

 כצבע, שידור — 10.30(
 :עברית) •ומזמר מדבר

 מדי- של הראשון העשור שירי
 נעמי בהשתתפות: נת-ישראל,

 קם, מיקי גאון, יהורם שמר,
 מאיר כוהן, מזי ישראל, בן אפי

 בנות ולהקת תמיר גני סוויסה,
אפיקים. מקיבוץ

ש׳ יום שי
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הקלברי :ילדים •
ב שידור — 3.00( פין

:אנגלית) מדבר צבע,
 לקורבן״ הופך ״האק בפרק

 שאביו חושש האק כי מסתבר
 מחליט והוא אוצרו, את יתבע

 השופט בידי כספו את להפקיד
תיאצ׳ר.

השבוע :חדשות •
).8.15( האירועים יומן —

כ״צוותא״ בידור: •
שי — 9.15( ה נתנאל עם
 ומזמר מדבר בצבע, דור

עברית).

שבת
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השבת בצאת :דת •
שחור-לבן, — 8.00(

 :עברית) ומזמר מדבר
 דתי, גוון בעלת תוכנית־בידור

 שושנה :הזמרים בהשתתפות
 אילנית, גאון, יהורם דמארי,

ועוד. ארזי ירדני
דאלאס :סידרה •

בצבע, שידור —10.05(

 האהבח״ ״ספינת הסידרה
ל ומזמנת להפלגותיה חוזרת
 וסנטי- קומיים מצבים צופים

 נוטלים שבהם מנטאליים,
 והנוסעים. הצוות אנשי חלק

 הסיד- נרשמה האחרונה בשנה
 ל- הזוכות מאלה כאחת רה

האמרי בלטוויזיה צפיית־שיא
קאית.

בפרק :אנגלית) מדבר
 מהבית, בורחת לוסי ״הבורחת״

 להרשות מסרב שג׳וק לאחר
 ליום־הו־ אמה את להזמין לה

 נופלת לוסי בדרך אולם לדתה.
 מטורף, גנב איזה של לידיו

 היא בת־ערובה. להיות והופכת
 גאסט וילי של לרכבו עולה
 מצא כי שחושב אויגן), (גרג

 לפשע, חמודה שותפה לו
אותו. לעזוב לה מתיר ושאינו

ראשון יום
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אהב ארץ :מולדת •
 שחור*לכן, — 8.03( תי

ש תוכנית :עברית) מדבר
השאר, בין השבוע, יתארח בה

המנ דויד. בקלע היורה אדם י
שליו. מאיר חה:

כ שיחה דיון: •
 שחור• — 10.55( שניים

עברית). מדבר לבן,
בועות :בידור •

 בצבע, שידור —11.25(
 ג׳סיקה :אנגלית) מדבר
לחופשה. לצאת עומדת

תו1ז1ו ח
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 הסוד זה :בידור •
8( שלי  שחור-לבן, — 03.

בעברית). משע״טע,

האהסד ספינת

האהבה ספינת :טיול
8.00 רביעי, ימי

שמונה :בידור •
8(וחצי  שחור־לבן, — 30.

עברית). מדבר
 בעיק־ :מיוחד דיון •
ש׳ ,עמוד בות א  9.30( ה

עב מדבר •טחור־לבן, —
עמד שנים מחמש יותר 1 רית)

סטון :ויכר
10.50 שעה שלישי, יום

 הכנת על האש עמוד יוצרי לו
עור הקרנתה ראשית הסידרה.

והעל שונים, בחוגים סערה רה
 היום שעד ושאלות טענות תה
 הקרנתה סיום לרגל נענו. לא
היוע צוות יענה התוכנית של
 שאלות על הסידרה ועורך צים

 בטלפון לצוות שיופנו הקהל,
המשי בצוות השידור. במהלך

 פרום׳ לוסין, יגאל יהיו: בים
 ניני, יהודה באואר, יהודה
דני פרוס׳ פורת, יהושוע ׳פרופ

 קצ- נתנאל ופרופ׳ קארפי אל
מיכאליס. דויד מפיק: בורג.

שלישי יום
5 .12

 המיסכאה :בידור •
שי — 8.30( י ארצ של
אנג מדבר בצבע, דור

 מורי״, של ״בתו הפרק ז לית)
 מורי, של בתו על מסופר שבו

ומפ ארצ׳י של לבאר המגיעה
ההמו תגובתו הכל. את תיעה

 לעוקצי מצטרפת מורי של מה
 התפקיד את ארצ׳י. של נות
 של בתו מגלמת מורי של בתו

 (מורי) באלזם מרטין השחקן
 סטון חדשה: סידרה •בחיים.

כ שידור — 10.50(
 :אנגלית) מדבר צבע,
 פרקים, 10 בת חדשה סידרה

 ויבר דניס השחקן של בכיכובו
 הסיד- נזקלאוד). סידרת (כוכב

 דן של סיפורו את מגוללת רה
 רבי־מכר, סידרת מחבר סטון,

עצמם. החיים על המתבססים
האש״ ״עמוד :ופורת לוסין אייזנמן(עומד), קארפי, באור, קצבורג,

9.30 שעה שני, יום

שמיל החתול מועדץ
(בוקר) 10.25 שעה חמישי, יום


