
רביעי יום
17.3

 שמי■ :נוער מגזין •
 — 0.30( כאוויר ניות

עברית). מדבר לכן, שחור
הטל של התמודדות תוכנית

ה במגזינים הישראלית וויזיה
הלימו הטלוויזיה של מעולים

להם. שתוכל מבלי דית,
ה החץ :סידרה +

 שידור — 0.32( שחור
 אנגלית). מדכר כצבע,

 מבין כיצד מגלה המוקד הפרק
 הכלה של שהצלתה השחור החץ

 את לפענח עשוייה הצעירה,
 מצא שאותו בגוויל הכתוב

פטרקין.
 'יום :קולנוע סרסו •

 10.05( רחוק עוד ראשון
 מדבר בצבע, שידור —

אוסטראלי). כניכ אנגלית
 גוזז היה תומפסון) (ג׳ק פולי
 תחנה בכל ביותר הטוב הצאן

ה עשר במשך בה שעבד גז
 הצאן שגוזזי מכיוון שנים

 מיספר לפי שכרם את מקבלים
 שוררת שגזזו, הצאן ראשי

 האנשים, בין פרועה תחרות
 שיגרה עז, חום מצטרפים אליה

ובידוד. לשכרה שתייה מייגעת,

תחיש• יום
 סי• ילדים: ספרות 9

— 5.55( כראש *וריס
 מיוחדת הפעם לכן). שחור־־
 גיבורת שרה לספרים התוכנית

 מכס עומר, דבורה מאת נילי
 בוש, וילהלם מאת ומוריץ
 קורלנקו, של העיוור המנגן

גוטמן. נחום מאת וביאטריצ׳ה
חידושים :מגזין #

 שחור■ — 0.45( והמצאות
תר ערכית, מדבר לכן,
 גשרים על הפעם עברי). גום

 פלדה! לחיתוך מכונה פלסטיים!
ועוד. לכבשים לשיניים גשר

 בידורופה :כידור #
 כצכע, שידור — 10.45(

ב ומזמר צרפתית מדכר
 של הפקה אירופה). לשונות
 במיסגרת הצרפתית הטלוויזיה

 ב־ האירפוי. השידור איגוד
 מדינה כל מיוצגת זה מישדר

 אמן זמר, על-ידי האיגוד של
 מייצגים ישראל את להקה. או

בהד 80 שלום להקת במישדר
לוי. גברי רכת

שישי יום
19.3

:מצויירים סרטים #

:חרדי! מי□
גיא! פסטיבל

 תשדר )11.3( חמישי ניום
 פסטיבל בסטריאו, א/ רשת
ל ועד בערב 8.30 בין ג׳אז

 תושמענח בתוכנית חבות•
 על״ידי שנבחרו היצירות 10

 תחי. בשידור הנוכח הקהל
יש המופע של השני בחלקו
 גוטפריד, דני רביעיית תתפו

ה סדנת הורנשטיין, סטיפן
 הפסנתרן הירושלמית, מחול

ול גרסון מייק האמריקאי
משבדיה• ג׳אז הקת

 המישדר, חלקי שני בין
 על אימפרוביזציה תשודר

בעבו וחיותיו, דוליטל ד״ר
 שבה ניסיונית רדיופונית דה

ולה קריינים שני משתתפים
 נערך זה מישדר ג׳אז. קת

צוקראן. אילנה בידי

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
17.5 יעי3ח יום

 מופלאות חיות :משעשעת סידרה 9
 מדבר כצכע, שידור — 3 ערוץ — 0.40(

 לפנינו המציגה אמריקאית תוכנית אנגלית).
 מכל ומוזרים נדירים בעלי־חיים של מופלא עולם
או המדהימות מאולפות חיות וכן עולם! קצווי

היוד סוסים מדברים, שימפנזים בביצועיהן: תנו
אופרות. השרים תוכים לספור, עים

 — 10.15( דאלאס :חוכה סידרה 9
 אנגלית). מדבר כצכע, שידור — 0 ערוץ

 דאסטי מאהבה בית את לעזוב מחליטה סו־אלן
 כי מגלה אלי מיס אליו! אהבתה למרות פרלו,

 כאשר יואינג חברת נכסי כל את מישכן ג׳יי־אר
 לשבור במטרה עצומות נפט כמויות לקנות החליט

 סו־אלן את לסלק ולאלצו פרלו של עקשנותו את
 הפסיכיאטרי הסנטוריום את עוזבת סמלה מביתו.

 שלה, ההתאבדות נסיון אחרי מאושפזת היתה שבו
המנוחה. כריססין של תינוקה את ״קונה״ ובעלה

.18.3 ,תמיש יום
רוקפורד תיקי :מתח סידרת 9

 מדבר כצכע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(
 הטלוויזיה צופי בבתי שהתארח הבלש אנגלית).
 החל אלינו חוזר משנה, למעלה לפני הישראלית

השבוע. מן
19.5 שיש■ יום

— 4.10( מערכה הדרף :מערכון 9
מדכר — כצכע שידור — הערוצים שני

 ר בוקרים מעולה. מערבונים סידרת אנגלית).
 שחקנים הפרוע. המערב נופי רקע על אינדיאנים
גולברט. וגלן סוליבן בארי ראשיים:

 מרי של חמופע קומית: סידרה 9
 שידור• ,0 ערוץ — 8.20( טיילור-מור

מצלי קומית סידרה אנגלית). מדכר כצכע,
 מור, טיילור מרי ״אמי״. פרסי 7ב־ שזכתה חה,

 כעוז- ועובדת לבדה החיה קארייריסטית, רווקה
 במניאפוליס מקומית טלוויזיה בתחנת רת־הפקה

 מתירני. אורח־חיים ומנהלת שבארצות־הברית,
ידו טלוויזיה כוכבי כמה משתתפים זו בסידרה

(רודה) הרפר ולדי גרנט), (לו אסנר אד : עים

האהבה). בספינת סטובינג (קפטן מקלאוד וגווין
20 ת3ש יום .3

 — 8.30( מ.א.ש. קומית: סידרה 9
אנגלית). מדבר כצכע, שידור — 0 ערוץ

 סידרת הוליווד הפיקה הסרט, הצלחת בעיקבות
ב שכיכבו הדמויות ועם שם, באותו טלוויזיה

 בעת בדרופ-קוריאה, מתרחשת העלילה סרט.
 בבית־ החיים הווי את ומתארת קוריאה, מילחמת

ה מן המפונים בפצועים המטפל חולים־שדה,
לאח שזכה אלדה, אלן הסידרה: גיבורי חזית.
 מייק !זו בסידרה תפקידו על הזהב בגלובוס רונה
סוויפס. ולורטה ססירס דיוויד מורגן, הדי פרל,
21.3 ראשן! יום

 0.10( השחפים אי :מתח סידרת 9
אנג־ מדכר כצכע, שידור — 0 ערוץ —

 מוסיקה הלומדת עיוורת אמריקאית נערה לית).
 המגיעה אחותה מסתורי. באורח נעלמת ברומא,

 עיוורת פני מעמידה אותה, לחפש כדי לאיטליח
 לוקח הוא בהיעלמותה. החשוד לאיש ומתוודעת

 מתרחשים השחפים״,'ושם ״אי אל איתו אותה
מוזרים. דברים

22.5 שוי יום
 — 0.30( טקסי קומית: סידרה 9
אנגלית). מדכר כצכע, שידור — 6 ערוץ
 עם קומדיה בתוכה הממזגת אמריקאית סידרה
 סד המוניות בתחנת מתרחשות הסצינות דרמה.

 שונים טיפוסים המאכלסת נידיורק, בלב שיין
 מרילו חירש ג׳וד הראשיים: בתפקידים ומוזרים.

קונאווי. וג׳ף הנר,
23.3 שלישי יום

 של סיפורו :דוקומנטרית סידרח 9
 כצכע, שידור — 0 ערוץ — 8.30( הכתב
 הכתב אחר עוקבת הסידרה אנגלית). מדכר

 כיצד אלה. ימינו עד אדמות עלי הראשון מיומו
 תרומתם כתיבה, כאמצעי הפפירוס את האדם גילה

 על הכתב השפעת הכתב, בתחום הסינים של
ועוד... הציביליזציה, התפתחות

 — 3.00( ודונאלד מיקי
אנג דכר כצכע, שידור
הדמו ובו משולב סרט לית).

 וולט סרטי מתוך המוכרות יות
דיסני.
 — 5.32(ערכי סרט 9

ער מדבר כצכע, שידור
כית).
 אליל :קולנוע סרט 9

 שידור — 0.15( השכונה
אנגלית). מדכר כצכע,

 עומד ברדי קונרד אליל־הזמר
 ה־ בנות וכל לצבא, להתגייס

 נתפסות באמריקה טיפשעשרה
 הפיז־ מחבר גם ואיתן בבהלה,

 (דיק פיטרסון אלברט מונים
 שיר את כתב אשר דייק) ואן

 ברדי, של הבא לסירטו הנושא
התמ כספי שבעזרת בתיקווה

השתל לאמו להשיב יוכל לוגים
 לה שהוריש הכסף את טנית
 ארוסתו ביזבז. ושהבן אביו,
 את משכנעת לי) (ז׳נט רוזי
 לברדי לאפשר סאליבן אד

 את ולהשמיע בתוכניתו להופיע
 קים אלברט. שיכתוב השיר

 עיירה בת מרגרט) (אן מקפאי
 הנערה להיות נבחרת קטנה,

 לה יעניק שברדי המזל בת
 הסרט הפרידה. נשיקת את

 אליל של פארודיה הינו כולו
פרסלי. אלבים הזמר

שבת
20.3

כומר :סידרה 9
בצבע, שידור — 0.02(

ת א ר ק  :שידור ל
הברא

 יוקרן )26.3( שישי ביום
 חבימאי של המעולה סירטו

 ראפנו פול ז׳אן הצרפתי
 יפחפיה שבמרכזו ״הפרא״,
להי העומדת דנב) (קאתרין

 המאפיה ממנהיגי לאחד נשא
 ברגע מתחרטת בוונצואלה,

 של בעזרתו ונעזרת האחרון,
המת מונטאן) (איב זר גבר

 קטן אי על בבדידות גורר
ה דרום־אמריקה. חופי ליד

 של אישיותם את מנצל סרט
 הגדולים מהכוכבים שניים
הצרפתי. הקולנוע של ביותר

מש בומר אנגלית). מדבר
 גזעיים כלבים בתחרות תתף

 עושה הוא אלוף. בתואר וזוכה
לידידו. לסייע כדי זאת

הגדר :תעמולה 9
 שידור — 0.30( הטוכה
ערכית). מדכר כצכע,

עוד :פיזמונים 9:
 שידור — 8.30( להיט

בצבע)♦
 וולת נרו סידרה: 9

 בצבע, שידור — 10.30(
 נקמה הפרק אנגלית). מדבר
 מעלילות אחת עוד מביא מתוקה

 הניו־יורקי הבלש של הפיענוח
הנודע.

י׳

ראשון יום
21.3

 פלאש בידיוני: מדע 9
 שידור — 0.30( גורדץ
אנגלית). מדכר כצבע,

 וחבריו גורדון שפלאש אחרי
 האכזר, מינג בידי שוב נשבים

 בטורניר הגברים כל מתחרים
 יכול אחד רק שבסופו המוות,
בחיים. לשרוד

 אהכתי ארץ מולדת: 9
 ו/או שחור-לכן, — 8.03(

עבי מדכר כצבע, שידור
של תוכנית מעולה). דית

את בצופח מעוררת עיתים

 שמו- בבחינת היא כי התחושה,
הסא של האחרונה רת-הטבע

הישראלית. בטלוויזיה טירה
 :טלוויזיה סידרת 9

 שידור — 0.30( דאלאס
 כ־ אנגלית מדבר כצכע,

 חלום בפרק טכססית). עגה
 להיאבק ג׳יי-אר מנסה בלהות

ולהש לשוב ובמקביל בנכותו,
 הנפט. בחברת הנעשה על פיע
 שממנו האקדח את מוצאת אמו

סנה. לעבר הירייה נורתה
שיכרון :תעודה 9
 שידור — 10.20( סיני

 עברית). מדבר כצכע,
 שהפיק סרט של הראשון חלקו
בשידור המוקרן פרי, עמק וביים

הפול אחר עוקב הסרט שני.
 11000 בקרב והאמונות חנים

סיני. במידבר הנודדים הבדואים
 ייאמן לא :סידרה 9

שי — 10.10( יסופר כי
 אנג- מדבר כצכע, דור

. ת) ה בסידרת פרק עוד לו
 סיפורי על המבוססים סרטים
 המספר של והמיסתורין המתח
הצוואר זה, בפרק דאל. רוהלד

 סיר קולינם, ג׳ואן מככבים
 אולדרידג׳ מייקל גילגוד, ג׳ון

בולם. ופיטר

שני יום ________________ <<״<־'•

22.3
הרולד :קולנוע 9
 שחור-לבן, — 0.20( לויד

 מתוך קטעים לקט אילם).
 הסרט אשף של הקומיים סרטיו

מזה צא שעשועון: 9 ביותר. מומלץ האילם.

 כצבע, שידור — 8.03(
רדודה). עברית מדכר
 שמונה :תרכותץ 9
 שידור — 8.03( וחצי

גבו עכרית מדכר כצכע,
 לתרבויות עברי מגזין הה).

 בצבע השידור שגם ולאמנויות,
 של איכותם את משפר אינו

והמדווחים. המדוברים הנושאים
ימים חמדת :סידרה 9

 כצבע, שידור — 10.05(
 אוכספור■ אנגלית מדבר
 מבלים וצ׳ארלס ג׳וליה דית)♦
 אונייתם כאשר לבדם כמעט

 מספרת ג׳וליה לסערה. נקלעת
 מיש- לבני אירע מה לצ׳ארלס

 לחלוטין, נעלם סבסטיאן פחתה.
 וב־ בספרד !נמצאת קורדליה

 יוצאי־דופן. חיים מנהל ריידי
 מארצות- חוזרת עצמה ג׳וליה
אומ רומן לה היה שם הברית

 ר ג׳וליה מבלים לבסוף לל.
 (פרק בתאה לילה צ׳ארלם
תשיעי).

שלישי יום
23.3

ה 9 ר ד ת : סי ע כ ענ ש ה
כ שיתר — 0.32( קים

פרק אנגלית). מדכר צבע,
 וה- החופש לוחמי על המספר
האדום. סמוראי

 ותעלם סאלם :ליסוד 9
 מדבר שחור־לבן, — 8.03(

 פרק עברית). + ערכית
 סלמא נ׳ואב הכותרת תחת ,19

אופיר. שייקה בהגשת
 של הופעתו :כיתר 9

 שידור — 8410( חחכוכות
אנג ומזמר מדבר בצבע,
 שעליו ידע קרמיט לית).
 מאוד מיוחד משהו להציג
ה את לתוכנית הזמין כאשר

 מרטי המעולה הבריטי קומיקאי
 התוכנית מוקדשת לכן פלדמן.

 ולילה. לילה אלף לסיפורי
 מתחילה החבובות של גירסתן

 בתפקיד השבדי הטבח עם
 בתפקיד פלדמן ומרטי הכליף

שחרזדה.
 :נוסטלגיה + תיעוד 9>

 — 10.00( שכאלה חיים
עברית). מדבר שחותלכן,

 עם תוכנית של חוזר שידור
אב הלח״י מפקד של אלמנתו

 שטין- דוני שטרן, (יאיר) רהם
ז*יר.

________________9 7_____

מארחות החבובות פלדמן:
8.30 שעח שלישי, מס


