
רביעי יום
10.3

שמיניות :כידור •
 שחור־ — 5.30( כאוויר

 לחג- מיוחדת תוכנית לכן).
הפוריט.

ה החץ סידרה: •
 שידור — 0.32( שחור
אנגלית). מדכר בצבע,

 הדוד שבו במלכודת, הפרק
מת החתונה, שעת את מגלה
 שהכלה ומכריז לאכסניה פרץ

 לדין. להעמידה ויש מכשפה
 למישפטה עד נדחית החתונה

הכלה. של
:טלוויזיה סרט +

 באר־ הנודע האמריקאי קירקס
 השחקן בהנחיית וביילי נום

קלי. ג׳ין והרקדן
 סו,נטה :■כידור •
 שידור — 10.45( קרלו

אנג ומזמר מדבר בצבע,
בהשתת תוכנית־בידור לית).

ה וורוויק, דיאן הזמרת פות
ה הזמר את היתר בין מארחת
אזנאוור. שארל צרפתי

3

שיש• יום
12.3

 מיקי :הנפשה סרטי +
שידור — 3.00( ודונאלד

כרידג׳ר :וינרייט
10.05 שעה רביעי, יום

שי — 10.05( ברידג׳ר
אנג מדכר בצבע, דור

 סיפור על המבוסס סרט לית).
 ג׳ים ההרים, איש של קורותיו

 ההתיישבות מחלוצי ברידג׳ר,
 הסרט ארצות־הברית. במערב
 ידע שבה בתקופה מתמקד

 אנדריו ארצות־הברית נשיא
 את מסכנת שאנגליה ג׳קסון

המע צפון באיזור ההתיישבות
 השקט, האוקיאנוס וחוף רב

 את לכך להתנגדות רותם והוא
 ג׳יימם :מככבים ברידג׳ר. ג׳ים

מדפי. ובן פילד סאלי וינרייט,

ש׳ יום חחי
11.3

 קיר- : לילדים כידור •
 — 5.30( קלי ג׳ין עם קס

אנג מדבר כצבע, שידור
ה- בהשתתפות מופע לית)♦

קרלו !סונטה ורווניק:
10.45 שעה חמישי, יום

אנגלית). מדכר בצבע,
 עם בצבעים מצויירים סרטים

 והאהובות המוכרות הדמויות
דיסני. וולט של

 זכרי ערכי: סרט •
 שידור — 5.32( אותי

 ערכית). מדכר כצבע,
 להתחתן רוצים וכאמל סאמיה

 של המוחלט בסירובם ונתקלים
בהח נחושים הם אך הוריהם•

 לוותר. מוכנים ואינם לטתם
 את לגלות מנסים הם כאשר
 נישואיהם, את המונעת הסיבה
 של מופלא סיפור להם מתגלה
 פתחי, נגלא מככבים: אהבה.
 אלבדראוי זיזי יאסין, מחמוד
שעבאן. ויוסף
ברנשים :כידור •

 א׳ חלק — וחלומות
 בצבע. שידור — 0.15(

 עברית). ומזמר מדבר
 ובו וריקודים, שירים ערב

הרג מתוך וחלומות, ברנשים
 מחזות־הזמר בגדולי היפים עים

מש הבימה. קרשי על שהועלו
 חנה גורליצקי, אילי : תתפים
 קשת, ששי ארזי, ירדנה לאסלו,

ואחרים. חן שולה

ת ב ש
13.3

כומר :סידרה •
 כצכע, שידור — 0.02(

מת בומר אנגלית). מדבר
 שנפלו ואחות אח עם יידד

 פרנקנשטיין ד״ר של לידיהם
בוריס. ועוזרו הנוראי
ברזיל :בידור •

 בצבע, שידור — 7.00(
ההת פורטוגזית). מזמר
 הטלוויזיה של היחידה ייחסות

הברזי למוסיקה הישראלית
 הנערך הקרניבל בחודש לאית.
דה־ז׳נירו. בריו
בנסון :סידהה •

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
10.5 לביע׳ 01׳

 חיות ולגדולים: לילדים בידור *
 שידור — 3 ערוץ — 0.30( מופלאות

 קהל, לפני מופע אנגלית). מדבר כצבע,
 מאולפים בעלי־חיים אמריקאי. טלוויזיה באולפן

או המזהים כלבים מרתקים. להטוטים מבצעים
אר נחשים לשיר, המיטיבים תוכים וספרות, תיות
ועוד. הודי חליל לנעימת הרוקדים סיים

 10.15( דאלאס :הסדרות סידרת *
מדבר — בצבע שיתר — 0 ערוץ —

 רבות, תהפוכות עוברת יואינג מישפחת אנגלית).
לזרו סו־אלן של ובריחתה קריסטין רצח אחרי
 אחרי מזעם משתולל ג׳יי־אר דאסטי. מאהבה עות

 הוא נכשלו. אמו מידי בנו את לחטוף שנסיונותיו
 נעדר ג׳וק, שאביו, בשעה חדשה, תחבולה זומם

 בדרום־אמריקה, נפט עיסקות לצורר הבית מן
 לאחר בסנטוריום מאושפזת פאם, גיסתו, ואילו

בנפשה. יד לשלוח שניסתה
>1.5 חמישי 01*

 ינ־0 הרפתקות :אנימציה סידרת *
אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 4.50(בד

בעו לו מסתובב מבגדאד, השובב הנער סינבד,
ה הילדים לימין מתייצב מעופף, שטיח על לם

סיד ובנוכלים. ברשעים ומשטה והחלשים, עניים
חוזר שידור יפאנית, רה

 — 8.30( קדימה רגליים :קומדיה *
 אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 0 ערוץ
 את הישראליים לצופים המזכירה קומית סידרה

 שחקן־כדורגל חלפון. נגד חלפון הגששים מערכון
 על- נרכש באנגליה, השדה מערי באחת מצטיין

 את המספקת לונדונית, קבוצת־הכדורגל מנהל ידי
 אך ולאשתו. לו מפואר בית כולל מחסורו, כל

 ה- כוכב שובע. יודע אינו השחקן של תיאבונו
מונטגיו. לי הבריטי השחקן סידרה:

12.5 שישי יום
— 10.15( הפלמינגו דרך דרמה:

אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 0 ערוץ
 מגישה דאלאס, את שהפיקה החברה לורימאר,

 באר- דרומית בעיירה המתרחשת חדשה סידרה
עליל סידרה זוהי טרורו. הנקראת צות־הברית,

אינטרי לדאלאס בדומה היא אף השזורה תית

 הווארד הראשיים: בתפקידים ומאבקי־כוח. גות
הרמון. ומארק רש ברברה מקאדתי, קווין דאף,
15.5 שבת יום

 — 0.20( רוג׳רס בק :בדיוני מדע *
אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 3 ערוץ

 רוג׳רם בק בשם אסטרונאוט של החלל הרפתקות
 בשנת בחלל למסע הנשלח ג׳יררד) גיל (השחקן

 מסעו נמשך מיסתוריות נסיבות בשל אך ,1984
אח כוכבי-לכת אל מגיע והוא שנה, 500 בחלל

יצ תכונותיהם, כי מגלה הוא .2484 בשנת רים
 האחרים כוכבי־הלכת שוכני של ומאוייהם ריהם
הארץ. תושבי של מאלה בהרבה שונים אינם
14.5 ראשון יום

 — 0.30(מרלין מר :לנוער סידרה *
אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ

 בראג- קלארק (השחקן תיכון תלמיד צעיר, נער
ה מגוריו בשכונת מבוגר אדם עם מתיידד דין)

 סודות את ממנו ולומד כתחביב, בקסמים עוסק
 לצרכיו לעתים — מנצל הוא שאותם המיקצוע,
 את תמים. שעשוע למטרות ולפעמים, הפרטיים
 השחקן מגלם בסידרה, מרלין מר של תפקידו
בוגום. ברנרד הוותיק
 ספינת :קומית־רומנטית סידרה *

 שידור — 0 ערוץ — 10.15( האהבה
 בסידרת חדשים פרקים אנגלית). מדבר בצבע

 (קפטן מקלאוד גווין עם הפופולרית הטלוויזיה
הצוות. חברי ויתר (ג׳ולי) טיגס לורן סטובינג)

15.5 שז■ יום
 לורל : לילדים אנימציה סידרת *

 שידוד — 3 ערוץ — 5.50( והארדי
המצ הרפתקותיהם אנגלית). מדבר בצבע,

 והאר־ לורד הקלאסיים הקומיקאים צמד של חיקות
חדשה. אנימציה בסידרת והרזה), (השמך די

16.5 לישי1ע ■ום
תקו שבע דוקומנטרית: סידרה *
 — 0 ערוץ — 0.10( אדם בחיי פות

פילו מבט אנגלית). מדבר בצבע, שידור
שמש כפי המודרנית, בחברה האדם חיי על סופי
זו. חדשה בריטית בסידרה תקף

 בצבע, שידור — 8.30(
 בעל־טור אנגלית). מדבר

 בטורו מוציא סנסציות רודף
העי גטלינג. המושל על דיבה

 שבמהלכו סיפור חושף תונאי
 מימי המושל של ידיד מושך

 ל־ המושל את בצבא, שירותם
בית־בושת.

ראשון יום
14.3

 פלאש :מדע-כידידני •
 שידור — 0.30( גורדון
אנגלית). מדבר בצבע,
 גורמת בקסמיה אזורה הנסיכה
 הוא כי להאמין גורדון לפלאש

 היא האובד. אהובה הוא ורק
 נגד למילחמה אותו מוציאה
ידידיו.

 אהבתי ארץ : מולדת #
או שחור־לבן — 8.03(  ו/

לאה רולטה תוכנית בצבע).
 מרתק, פעם — ישראל ארץ בת

ה המנחה כיד משעמם, ופעם
שליו. מאיר מנחה: עליו. טובה
דאלאס :סידרה :•

 בצבע, שידור — 0.30(
שני חלק אנגלית). מדבר

 בג׳יי־אר?, ירה מי הפרק של
 ניתוח ג׳יי-אר עובר שבמהלכו

 לידיו נוטל שבובי בעוד שני,
 בביר- הנפט, חברת ניהול את
 מנסה סו-אלן ג׳וק. של כתו

הנוב האשם ברגשי להילחם
יר כי בה המקנן מחשש עים
שי שהיתה בעת בבעלה, תה

 את מחזירה המישטרה כורה.
 בארנם קליף לדאלאס. בים אלן

תבי מגישה סטון ומרילי נעצר
 בני נגד דולר מיליוני על עה

 מכירה הצעירה לוסי יואינג.
 את הדוחה לרפואה עני סטודנט

תע אליו. להתקרב נסיונותיה

 טרם בג׳יי-אד הירייה לומת
נפתרת.

שני יום
15.3

לצעי חדשה סידרה •
 והשטיח הפניקס : רים

 בצבע, שידור — 5.50(
חד סידרה אנגלית). מדבר

המגו פרקים שמונה בת שה
יל של הרפתקות סיפורי ללת
 הילדים בלונדון. החיים דים
טמו היתה שבתוכו בשטיח זכו
הצי בוקעת מהביצה ביצה. נה

 הנוטלת ״הפניקס״ האגדית פור
 למסעות והשטיח הילדים את

מגיעים הראשון בפרק שונים.

 שידור: מדאת
המים סרות

 וביום )16.3( שלישי ביום
חל שני יוקרנו )19.3( חמישי

 יוצר שביים הסרט של קיו
(״מו מרדכי ראש׳/ ״ניקוי

הכו תחת קירשנבוים, טי״)
 הסרטים המים״. ״בורות תרת

יוצ שני בין מיפגש מציגים
נע :הישראלית בחברה רים

 המצלמה קינן. ועמוס שמר מי
ה במהלך שניהם את מלווה
ב מתעכבת שהיא תוך סרט,

 והמחלוקת ההסכמה נקודות
מבט הסרטים שני שביניהם.

 המקורית יצירתם את גם אים
הש את וחושפים השניים של

 נופיה רקע על עולמם קפות
 ארץ־ישראל. של המיוחדים

משתת וקינן שמר של לצידם
 ואלוף עוז עמוס הסופר פים

יפה. אברהם (מיל׳)

 מטמון ומגלים לצרפת, הילדים
עתיקה. בטירה
בקולנוע: קלסיקה •

— 0.20( לויד הרולד
 קומיים קטעים שחור־לבן).

ה הסרט אמן של סרטיו מתוך
לויד. הרולד השחקן אילם,  מזה צא שעשועון: •

 בצבע, שידור — 8.03(
 צ׳חצ׳וחון רדודה). עברית
טופז. דודו בהנחיית

חמדת :סידרה •
 שידור — 10.10( ימים

 אנגלית מדבר בצבע,
 שמיני פרק אוכספורדית).

המחו הפגישה כאשר בסידרה,
אי לאשתו צ׳ארלס בין דשת
 כך כדי תוך יפה. עולה ננה

ג׳וליה. את שוב צ׳ארלס פוגש

שליש־ יום
16.3

 ותעלם סאלם :לימוד +
שחור־לבן, — 8.03(

ועברית). ערבית מדבר
 במוסיקה העוסק ,18 מס׳ שעור

שיי בכישרון מנחה המזרחית.
אופיר. קר,

תצפית :מדעון •
עב שחור־לכן, — 8.25(

 תוכנית קתדרה). של רית
 פרום׳ של בהנחייתו יומרנית

 כי לתומו המאמין שחם, יעקוב
 של הקתדרה הוא הקטן המסד

האוניברסיטה.
 בורות :מיוחד סרט •

 שידור — 0.30( המים
 עברית). מדבר בצבע,

מיסגרת). (ראה:
 בעיקבות :מותחן +

 שידור — 10.45( הפשע
 אנגלית). מדבר בצבע,

 ד,מותחנים מסידרת נוסף סרט
הקנאדיים.
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