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 :רומנטית סידרה •
 — 8.03( הארכה ספינת
אנג ,מדכר כצבע, שידור
 על המספר נוסף פרק לית).

 בשיט־ הנרקמות עלילות־אהבה
 הקא- בים ספינה של נופש
ריבי.
 דד :קולנוע סרט •
שי — 10.00( ארוך קרס
אנג מדכר כצבע, דור

 ברינר יול השחקנים לית).
בתפ מופיעים האוורד וטרוור
 של בסירטו הראשיים קידים

 מתרחשת העלילה אנאקין. קן
 של בתת־היבשת 19,־ד במאה
 ביססה בריטניה כאשר הודו,

 מתארת היא קיסרותה. את שם
 השולטים ביו קשה מאבק

 סממנים הצגת תוך והנשלטים׳
ההודית. לתרבות אופיניים

חמישי יום
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 על לנוער: סידרה •
 — 5.30( ריח ועל טעם

אנג- מדבר כצבע, יטידור

שי — 3.00( ודונאלד קי
אנג מדכד כצבע, דור

ב מצויירים סרטים לית).
 האהובות הדמויות עם צבעים

דיסני. וולט מעבדות של
גביר :ערכי סרט •

שי — 5.32( הנאווה תי
 ערכית מדכר כצכע, דור

 על המבוסס סרט מצרית).
 בר- ג׳ורג' של הנודע מחזהו

 וגירסתו פיגמליון, שאו, נרד
 גיבורת האנגלית. המוסיקלית

 למיש־ בת בולבול, היא הסרט
 הנמוך, מהמעמד נוכלים פחת

ה צעיר, בפרופסור שנתקלת
 עבודת-מחקרעל לבצע מתכוון

 נוטל הוא ד,נמול. המעמד בני
 ומנסה חסותו תחת בולבול את

 סיג- חיייה, אורח את לשנות
 ובכך והתנהגותה, דיבורה נון

 לשלו. השווה למעמד להעלותה
ני יאסין, מחמוד משתתפים:

ח׳ורשיד. ועמר המדי עמאד לי,
 חופי :קולנוע סרט •

 שחור■ — 0.15( הפק־
 סיר- אנגלית). מדכר לכן,

 בכיכובם קאזאן איליה של טו
 מול- וקארל ברנדו מארלון של
 חוקי- על מספרת העלילה דן.

 בסרט ניו־יורק. בנמל הג׳ונגל
 מאבקים של מפורטות סצינות

 כן כמו משתתפים ואלימות.
 סינט, (אכסודוס) אווה-מאריה

קוב. ג׳יי ולי שטייגר רוד
 כרהמס קונצרט •

 בצכע, שידור — 11.00(
במים- כאנגלית). כותרות

הנדל מאת במצו״ס ישראל :שירוו לקראת
 מיוחד קונצרט המשהים בשני יוקרן )14.4ו־ 8.4( הפסח בחג

יס״סוף לחוף שצולם הנדל, מאת במצריים ישראל האוראטוריה של

סיני כחוף במצריים״ ״ישראל
הפסח בחג ו)4.4ו־ 8.4(

 מקהלת אדינבורג, פסטיבל מקהלת בהשתתפות האלמוגים, אי מול
רשות־השידור. ותיזמורת הסקוטית הלאומית התיזמורת

 כמהים וארנולד ויליס לית).
 מקובלים שהיו לגינונים לחזור

 של השחורים התושבים אצל
 בפסיכודראמה הטיפול הארלם.
והר הבעיות את לכול מבהיר
גשות.
סי : ילדים סיפרות •
 שחור• 5.55( בראש פור
התוכ עברית). מדבר לכן,

נו רוח בספרים עוסקת נית
 לינק־ אריק של הירח על שבת

 אורי של סורגת סבתא לייטר,
 ואני עמנואל ידידי אורלב,

ועוד. בן־נר יצחק של
 איר־ קדם :כידור •

שי — 0.30( 1082 וויזיון
 ומזמר מדבר כצבע, דור

לב פומבית תחרות עכרית).
 ישראל את שייצג השיר חירת

האירו השידור איגוד בתחרות
 באפריל 14ב- שתתקיים פי,

בלונדון. 1982

• ............ . . .

שיש• ום
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מי- :הנפשה סירטי •

 בביתו שנערך מוסיקאלי גש
ה ניגנו מהרווד, הרוזן של

 והכנרית רודה פסקל פסנתרן
 הסונטה 'את את צ׳ונג קיונג

 של 108 אופוס ולפסנתר לכינור
ברהמס. יוהנם

* .3
כו לנוער: סידרה •
 כ- •טידור — 0.02( מר

אנגלית). מדכר צכע,
 נתפס מצערת מטעות כתוצאה

במיכלאת־כלבים. ונכלא בומר
 להיט עוד כידור: •

 כצכע, שידור — 8.30(
להי מבחר עברית). מזמר

עבריים. טים
 המיקצוע־ :מותחן ^
 שידור — 10.30( נים

אנגלית). מדכר כצכע,
 יחידת אנשי שבים המסך אל
הב ביטחון־הפנים שירות ,5מ־

מכו מרתקות, בעלילות ריטי,
קשוח ומפקד מהירות ניות

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
31. 3 רביעי •יום

 מופלאות חיות משעשעת: סידרה 9
 מדכר כצבע, •טידור — 6 ערוץ — 0.30(

 טלוויזיה באולפן קהל לפני מופע אנגלית).
 בעלי- אמריקאית.

מבצ מאולפים חיים
מרת להטוטים עים
 סרטים וקטעי קים,

ב נדירות חיות על
— והפעם תבל.

מ פראיים כלבים
 חרקים אפריקה,

 וכתבה משעשעים,
 התנהגותם אופן על
אח בעלי־חיים של
אדמה. רעידת רי

מר-יג ג,םבריתינעל-יד מופלאות חיות :פרסלי
פרס״ פריסיליה דית, 6.30 שעה רביעי, יום

סטפורד. וג׳ים לי
 10.15( דאלאס :פופולרית סידרה 0

אנג מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ —
 הנערכת בר־בקיו מסיבת של בעיצומה לית).

 מוזמנים, מאות בהשתתפות היואינגים, של בחוותם
 מדרונדאמריקה, ג׳וק של הצפוי שובו לכבוד

 בשורת־ הנושאת טלפון שיחת אלי מיס מקבלת
 שעמד המסוק התרסקות בעת נהרג ג׳וק איוב.

 של סדר־חייה החווה. אל מנמל־התעופה להביאו
הקצה... אל הקצה מן משתנה יואינג מישפחת

1. 4 חמישי יום
הרפתקאות :אנימציה סידרת *

 שידור — הערוצים שני — 4.50( סינכד
הקלא הסיפורים אחד אנגלית). מדבר כצכע,

 כסידרת שעובדו כפי ולילה לילה אלף מאגדות סיים
 וטוב-לב עני נער סינבד, היפאנים. על־ידי אנימציה
 שטיח בחיים: מישאלתו בהגשמת זוכה מבגדאד,

 אתר לכל השטיח כנפי על נישא הוא מעופף.
 נגד ונאבק ועניים, חלשים לילדים עוזר ואתר,

בודד. אי על סינבד והפעם ונוכלים. רשעים
 — 0 ערוץ — 10.15( : קולנוע סרט •

 שבוע מדי אנגלית). צזדכר כצבע, יטידור
 בערוץ הירדנית הטלוויזיה מגישה זו, בשעה

נש פרטיו אך יחסית, חדיש קולנוע סרט הלועזי
 הסרטים בין ההקרנה. למועד סמוך עד בסוד מרים

וקסידי, קיר לאחרונה: זו במיסגרת שהוקרנו

 וסיפור פונדה, ג׳יין עם יקירתי ודאגי המדינה, עד
לורן. סופיה עם חיי
2. 4 שישי יו□

 האדום והנץ ג׳וי לנוער: סידרה •
 כצבע, שידור — הערוצים שני — 12.55(

 שני של הרפתקאותיהם סיפור אנגלית). מדבר
 מראות בג׳ונגל. והודי, אמריקאי צעירים, נערים

 אמיצה ידידות נדירים. ובעלי־חיים מרהיבים נוף
שונים. בעלי־חיים ובין ובינם הנערים, שני בין
ת יום ב 3. 4 ש

 מוצאי־שכת של המופע בידור: •
 מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.20(

הטל של השבועית הבידור תוכנית אנגלית).
בהשתת וריקודים זימרה שירה, הירדנית. וויזיה
ידועי־שם. אמנים של פותם

4. *• ראשון יום
 — 0.30(מרלין סר :לנוער סידרה •

אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 3 ערוץ
 (השחקן תיכון תלמיד צעיר, נער אודות סידרה
 אדם עם רעות קשרי הקושר בראנדין) קלארק
 בקסמים ועוסק בשכנות הגר בוגום) (ברנרד מבוגר

 והופך הקסמים מעשי את ממנו לומד הוא כתחביב.
הכיתה. כוכב להיות

5. 4 שוי יום
המחר עולם :מדעית סידרה •

 מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ — 7.45(
 חדשות המצאות המציגה אנגלית סידרה אנגלית).

 מיוחד דגש עם החיים, תחומי בכל מדעיים וגילויים
 המצאות 3—2 מוצגות תוכנית בכל רפואה. בנושאי
מקיפים. הסבר דברי וניתנים

6. * שליש* יום
 ערוץ — 8.30( המעביד :קומדיה •

אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 0
 פועלים בין עתיק-היומין במאבק העוסקת סידרה

 קטן בבית־חרושת מתרחשת העלילה ומעבידים.
 הנטר), (ראסל נשוא־פנים ישיש המעביד, באנגליה.

 לתמרן, כיצד יודע הוא ופיקח. סימפטי אדם הוא
 בבית- ועד־העובדים בין לסכסך, אף ולפעמים
 שניהם העושים המיקצועי, האיגוד ובין החרושת

רצונו-שלו... את דבר של בסופו

הוא הראשון הפרק שבקשוחים.
משותף. עבר  :קומית סידרה •

 11.20( מחייכת האצילות
 מדבר כצבע, שידור —

קו אוכספורדית). אנגלית
מא מתנהל בה מטורפת מדיה

 שהתרו- אחוזה בעלת בין בק
האחוזה. רוכש ובין ששה

ראשו! יום
4 .4

דאלאס :סידרה •
 בצבע, שידור — 0.30(

טכסאסית). אנגלית מדבר
 מספר הצלחה של טעמה הפרק

 של החדש הנשיא בובי, על
 המגלה יואינג, חברת־הנפט

ה משכרת. השפעה יש שלכוח
 פא־ בלב חששות מעלה דבר
 בובי ג׳יי-אר. בלב וגם מלה

לק כדי רבים מאמצים משקיע
 בהם רצה שג׳וק בתי־זיקוק נות
הצ לא וג׳יי־אר ומתמיד, מאז
להשיגם. ליח

צאלח :תעודה •
 שטרנכך וגדי מוסה

 כצבע, שידור — 10.20(
 סרט- עוד עברית). מדבר
 בסידרת הטלוויזיה של ארכיון

 פינוי לרגל הסרטים הקרנות
 שמעון הכתב של סירטו סיני.

 ייאמן לא מותחן: •יקותיאל.
שי — 11.05( יסופר כי

אנג מדבר כצבע, דור
 ג׳וזף ההוליוודי השחקן לית).

 קוטן השמש) לאור (דו־קרב
בטל הופעת־בכורה כאן מבצע
 השחקנית מול הבריטית וויזיה

ה הילר, ונדי דיים הבריטית
האו לואיזה, בתפקיד משחקת

רצון חרף חתול לביתה ספת

 שבחתול מאמינה היא בעלה.
 המלחין של נשמתו נתגלגלה

 עליה שמהלך הקסם ליסט. פרנץ
 ממש, לדיבוק הופך החתול
השפע לנוכח איום חש ובעלה

עליה. החתול של הרבה תו

!1 ס 1
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 עוף :לנוער סידרה •
 — 5.50( והשטיח החול

אנג מדבר כצבע, •טידור
 עוף־ של המקדש בפרק לית).

 החול עוף מטיילים החול
ל מגיעים הם בעיר. והילדים

 את בו רואה החול שעוף בניין
למר הפקידים תגובת מיקדשו.

כולם. את מפתיעה הציפור אה  מזה צא :שעשועון •
 כצבע, שידור — 8.03(

עילגת). עברית מדבר
 :בריטית סידרה •

 — 10.20( ימים חמדת
אנג מדבר בצבע, •טידור

 לורד אובספורדית). לית
למו חוזר החולה מארצ׳מיין

ה את להוריש ומחליט לדתו
 עם ולצ׳ארלם. לג׳וליה אחוזה

 נדר, ג׳וליה נודרת אביה, מות
 מ- לפרידתה לבסוף המביא

צ׳ארלם.

שלישי יום
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 כולכוטק צרכנות •
:שחור־לכן — 0.30(

 עברית לעיתים מדבר
משו ולעיתים מעולה
של הצרכנות שבועון בשת).

 בהנחיית הישראלית, הטלוויזיה
גינת. רפי או פאר דניאל
אשת :דראמה •

 שידור — 10.00( אהבים
 אנגלית). מדבר כצבע,
 ג׳יין אליזבת מאת דראמה

אנ נערה על המספרת הווארד,
מאהב עם בפאריס החיה גליה

עגנון על שלום גרשום
10.55 שעה של״שי, יום

 של פגישתה ממנה. המבוגר
 מחוללת אנגלי צעיר עם הנערה
בחייה. מיפנה
 גרשום :. תעודה •

 עגנון ש״י על שלום
 כצבע, שידור — 10.55(

 דן המבקר עברית). מדבר
גר פרופסור את מראיין מירון

 ש״י הסופר על ז״ל, שלום שום
חו התקיימה השיחה עגנון.
 של פטירתו לפני מיספר דשים
היכרו על דיבר שלום שלום.

יצירו הסופר, עם הקרובה תו
 לדת, יחסו עולמו, השקפת תיו,

 סיפורים וכן לקבלה ליהדות,
עגנון. מחיי אישיים
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