
שי יום לי ש
4 .13

 של לחופו :מולדת •
 חוזר שידור — 3.00( ים

;•כרית). מדכר כצבע,
 להן פטר של המעולה סירטו

 על סרט ישראל. חופי על
 וגוזלי צבי-ים סרטנים, פריחה,

הסיקסק.
 מהדורת :חדשות •

כ שידור — 8.30( חג
עברית). מדבר צבי;,
 שוק-המצי- כידור: •
כ שידור — 8.45( אות

בעב ומזמר מדבר צבע,
 עטרי יונה מעולה). רית
פיז־ מגישים גורליצקי ואילי

 ישודר השנתי הלקט שיריהם.
 :טלוויזיה סרט *במוצאי־שבת.

 — 10.05( ככחול אכיר
אנג מדכר כצבע, •טידור
 קצין־מיש- של סיפורו לית).

 :והסדן הפטיש בין הנתון טרה
 וקאריירה יפהפיה לאישה אהבה

הרא בתפקידים מיקצועית.
רמיק. ולי הולדן ויליאם : שיים

שי יום מי ח
4 .15

סיפו :ספר תרכות •
 — 5.55( כראש רים

עב מדבר שחור־לכן,
בספרי- העוסקת סידרה רית).

הורה אירוויזיון.
8.30 שעה שבת, ומוצאי 8.30 שטה רביעי, יום

 שהועלו אלתרמן, נתן של מונים
 תסריט הישראלי. בתיאטרון

בונים. שמואל ובימוי:
 קרון :קולנוע סרט •

 שידור — 0.30( הלהקה
 אנגלית). מדכר כצבע,

ה המוסיקליים הסרטים אחד
בהו שנעשו ביותר מפורסמים

 על מספרת העלילה ליווד.
 ובין כוכב־קולנוע בין עימות

 להופיע האמורים רקדניודבלט,
 בברודווי. בהצגת־פאר ביחד

 צא־ סיד :הראשיים בתפקידים
אסטר. ופרד ריס

רביעי ום1
14 . 4

 אירוויזיון כידור: •
 ראשון לקט — 1082

כצבע, שידור — 8.30(

קארלו מונטה אן־מרי:
10.45 חמישי, יום

 בלשונות ומזמר מדבר
תי באפריל 24ב־ אירופה).

 תחרות אנגליה, בהרוגייט, ערך
האי השידור איגוד של הזמר
מצי האירוויזיון לקראת רופי.
את זו בתחרות המדינות גות

 מאת חץ חבורת הפעם: ילדים.
 מאת מתיא המלך גונן, רבקה
ה עושות מה קורצ׳ק, יאנוש

ועוד. גולדברג לאה מאת איילות
 קא־ מונטה :כידור •
כ שידור — 10.45( רלו

צרפ ומזמר מדבר צבע,
ה כוכבת ואנגלית). תית

הזמרת מרי, אן היא תוכנית

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
14, 4 רביעי יום

 10.15( דאלאס :פופולרית סידרה 9
אנג מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ —

 מאיחור נבעה אשר קצרה הפסקה אחרי לית).
 חוזרים מארצות־הברית, הסידרה פרקי במישלוח

 נחזה הפעם השכן. הקטן המסך אל דאלאס כוכבי
 הפיתאומי מותו אחרי יואינג מישפחת בקורות

 להביאו שעמד בתאונת־מסוק, ג׳וק, האב, של
 מדרום- שובו עם החווה, אל משדה־התעופה

) אמריקה.

15. 4 חמ״ש׳ יו□
 בריסטיאן הנס לילדים: סידרה •

 שידור — הערוצים שני — 5.15(אנדרסן
 אנימציה סידרת אנגלית). מדבר כצבע,

המפור הקלאסיות אגדותיו את הממחישה חדשה,
 אגדותיו .19ה־ המאה בן הדני הסופר של סמות

 ולמובחרות ליפות היום עד נחשבות אנדרסן של
 בעלות בדמיון, עשירות בהיותן בספרות־הילדים,

 מהן, באחת — נאמן רגש ומלאות מרתקת עלילה
לו. שקרה מיקרה המחבר תיאר המכוער, הברווזון

16. 4 שיש■ □1׳

 טלוויזיה סידרת ״זוהי :המילים באלה יוצריה
 אנשים ועל בלתי־אפשריים דברים על המספרת
 אפיזודה כל לאפשרי. הבלתי־אפשרי את ההופכים
 והומור. אינפורמציה של שווים מחלקים מורכבת

 תמיד לא אך אותם לדעת אמור שאתה דברים
 תיהנה אך לדעתם צורך לך שאין ודברים יודע,

 האופקים, את ומרחיב משעשע זה אותם. לגלות
ותדהמה.״ פליאה ומעורר מדגדג
 ערוץ — 0.40( היאבקות :ספורט •

 אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 3
 יכולתך׳ כפי ״תפוס בשיטת בהיאבקות תחרויות

 גדולי בין נערכות התחרויות משולהב. קהל לפני
 מהם אחד שלכל המערבי, בעולם המתאבקים

 ״גיבור ״השד״, ״המפלצת״, כמו כינוי מודבק
מעודנות. שבח מילות באלה וכיוצא הזירה״

18. 4 רא!שון ׳וס

 האדום והנץ ג׳וי לנוער: סידרה •
כ שידור — הערוצים שני — 12.45(

 של הרפתקאותיהם אנגלית). מהכר צבע,
 :הג׳ונגל בלב והודי, אמריקאי צעירים, נערים שני
לבעלי־חיים. יחסם ועל שביניהם הידידות על

 שבנר את אהוכ :קומית סידרה •
 מדכר בצכע, שידור — 6 ערוץ — 8.30(

במר אשר סיטואציות, של קומדיה אנגלית).
 וג׳ואן אדי ומתנשא, לבן זוג זוגות: שני כזה

 ריינולדס, וברבי ביל וחביב, צנוע שחור, וזוג בות',
בפתי מלגלגת הסידרה ממול. בדירה לגור שעבר

 בדעות חיציה משלחת הגזענות, על רבה חות
 מדגישה אך השחורים, נגד ללבנים שיש הקדומות

 בין ובתרבות במנטליות ההבדלים את זאת, עם
הגזעים. שני

17. 4 שיבת 01■

בוככי־החלל :אנימציה סידרת *
 כצכע, שידור — הערוצים שני — 4.50(

ה הדמיון כיד בדיוני מדע אנגלית). מדכר
 מכוכבי- משונות דמויות האנימטור. של טובה
 ומילחמות כגכבים בין מסעות השונים, הלכת

בחלל. אכזריות
ואשתו הארט :מתח סידרת •

 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 הוותיקה- בסידרה חדש פרק אנגלית). מדכר
 בכיכובם והומור, של.מתח מזיגה בה שיש יחסית,

פאורם. וסטפני וגנר רוברט של

19. 4 ■1ש יום

 6.30( יאומן לא :מרתקת סידרה •
 מדכר כצכע, שידור — 3 עדוץ —

 באולפן קהל לפני המצולמת תוכנית אנגלית).
 אנשים על קטעי־סרטים וכוללת אמריקאי, טלוויזיה

בפי מתוארת הסידריה מדהימות. ותופעות מוזרים

 ושותפיה קאסי :מתח סידרת •
 כצכע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

 בכיכובה חדשה, מתח סידרת אנגלית). מדבר
 אירלנד. וג׳ון קורד אלכם עם דיקנסון, אנג׳י של

 החליפה השוטרת, בסידרה בעבר שכיכבה אגנ׳י,
 בעלת פרטית לחוקרת והפכה מיקצוע בינתיים

 ושוד. רצח בתעלומות העוסק מישרד-חקירות,
 התנשאות של ביחס נתקלת היא אשד, בהיותה

 אולם ובהווה, בעבר עמיתיה, מצד וחוסר-אמון
 יכולה בבילוש העוסקת שאשה מוכיחות, הצלחותיה

מגבר. פחות לא להצליח

2. 4 שלישי יום 0
 ערוץ — 8.30( כנסון :קומדיה 9

אנגלית). מדכר כצכע, שידור — 6
 גם המוקרנת המשעשעת, בסידרה חדשים פרקים

גיום. רוברט של בכיכובו מסכינו, על

פלורייט של מרשל
שישי יום

 במיצ- מקום שתפסה הקנדית,
 בארצות־הברית, הפיזמונים עדי

 פונה היא ואוסטרליה. בריטניה
 מוסיקת־קאנטרי, אוהבי לקהל

כאחד. ופופ מוסיקודעם

שי יום שי
4 .16

כין ערכי: סרט 6
שיג — 6.05( נשים שתי
ערכית). מדכר כצכע, דור

 אל- (נור מחמוד הסרט גיבור
 בחוצ- לימודיו את סיים שריף)
 לעבוד כדי למצריים ושב לארץ

 חברתו לו מצפה במצריים בה.
 (נבילה הודא דודו ובת מנוער
 וקלת- הוללת נערה עביד),

 זאת שעקב מקווה מחמוד דעת.
חמדי), (עמאד אביה לו יסייע

פרנק אנה ווינדהאם.
9.15 שעה ,

ב עשיר. איש־עסקים שהוא
 מחמוד מוצא דבר של סופו

 בשל למדי, עדין במצב עצמו
 בין הנרקמת יחסים מערכת

מזכירתו. ובין אשתו

יו :סרט־טלוויזיה •
 פראנק אנה של מנה

סד־ שחור־לכן, — 0.15(
 רצח־העם סיפור אנגלית) כר
 דרך הנאצים, בידי היהודים של

 אוטו מישפחת בני של חוויותיה
שנ להסתתר שהצליחו פרנק,
ליוו אנה, הבת, בהולנד. תיים

 בני־מישפחה שהות את תה
 בכתיבת בעליית־הגג במיקלט

ב (ונפטר שניצל האב, יומן.
 פירסם ),91 בגיל שעבר קיץ
 הספר בדפוס. בתו של יומנה את

 והועבר רבות, ללשונות תורגם
ה מסכי בימודהתיאטרון, אל

 זו בגירסה והטלוויזיה. קולנוע
ו־ של מכסמיליאן משתתפים

ההורים, בדמות פלורייט ג׳ואן

 של בתפקידה גילברט ומליסה
סגל. בורים :בימאי פרנק. אנה

ת ב ש

4 .17
 אירוויזיון כידור: ס
 שידור — 8.30( כ׳ חלק

 כ■ ומזמר מדכר כצבע,
 שני לקט אירופה). לשונות

 בתחרות שישתתפו השירים של
ב 24ב* שתיערך האירוויזיון,

בהרוגייט. אפריל
 המיקצוע :מותחן 6
 כ־ שידור — 1030( נים

 אנגלית). מדכר צכע,
 של האחרונה עמדתו הפרק
לוסון.
 :סידרהת־טלוויזיה 9

 11.20( מחייכת האצילות
מדבר כצבע, שידור —

 עוד אוכספורדית). אנגלית
האצי בת של מסיפוריה אחד
 והבריטי מנכסיה, שירדה לים

 בממון. אותם שרכש זר ממוצא
ומבדחת. מרתקת סידרה

שון יום א ר

4 .16
 אהב- ארץ :מולדת #

 שחור־לכן — 8.03( יתי
 עברית מדבר צבע, או

טובה).
 יאומן לא מותחן: *

שי — 11.10( יסופר כי
אנג מדבר כצבע, דור

 משחקת סטרץ׳ איילין לית).
 עשירה, אשד, פאמלה, בתפקיד

 שאין ומשועממת, שתלטנית
ה למין גדולה אהבה בליבה
 (שיין בעלה לרבות אנושי,
ה לנוכח נחרדת היא רימר).

 לבלות עליה שיהיה מחשבה
 זוג בחברת משעמם סופשבוע

 בדיחה מתכננת והיא צעיר,
מאל היא חשבום. על מרושעת

 להתקין הנכנע בעלה את צת
 כדי הזוג, של בחדרו האזנה
 לשעשועי־המי- להאזין שתוכל

 סיפורי כבכל אך שלהם. טה
 הזעזוע לה נכון זו, סידרה
לה. הראוי

1ש יום
19. 4

1
 הסופי הפיתרון 6

 כצבע, שידור — 0.30(
 של סירטו אנגלית) מדבר
 שיוקרן כהן, ארתור המפיק
בטל עולמית בכורה בהצגת
 נערך הסרט הישראלית. וויזיה
 שלא קטעים ובו כשנה לפני
סרט. בשום אור עדיין ראו

שי יום לי ש
2 0 . 4

כ ילדים :ג׳נוסייד 9
 שחור■ — 5.30( שואה
 של חייהם על סרט לכן).
ובמח בגיטאות יהודים ילדים

 השחקנית :מנחה הריכוז. נות
אולמן. ליב

_ _ _ _ 51 0


