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 יאמנותית החדקה •
הנר היפהפיה :קרח על

שידור — 5.30( דמת
 ׳יי■ צ של מוסיקה כצבע,

ב־ דמבלי בבריכת קוכסקי).

חחישי יום
4 .2 2

והמצאות: חידושים •
 עיתון בחיי שעות 24

 כצבע, שידור — 6.45(
עברי). תרגום ערכית,

שהיא כפי העיתונות, עבודת

דנוור :בידור
10.20 שעה חמישי, יום

המור תוכנית, צולמה אנגליה
 קרח על החלקה מקיטעי כבת

 משתתפים בהחלקה וריקודים.
אלופי־עולם.

 :טלוויזיה סידרת •
 — 8.03( האהבה ספינת
אנג מדבר כצבע, שידור
חברה עם רוקם אייזק לית)•

שידור: לקראת

!ה שכאל חיים

■יל.) אדור עם
בחון יוחאי
 )28.4( העצמאות ביום
ש ״חיים התוכנית תשודר
 אלוף את המארחת כאלה״
 יוחאי ישראל וגיבור (מיל׳)
וידי חברים באמצעות ברנון.

 מחייו, פרשיות. תשוחזרצה דים
ח באוניית החבלה פציעתו,

 חיל״ על פיקודו המצרית, ייל
 ימים בחקר ומחקריו הים

 בן• יוחאי אורחי בין ואגמים.
 איזי אלמוג, זאב אלוף נון:

ואחרים. איליו אפריים רהב,

 (ברנדט ללימודים לשעבר
 את לעורר תוכנית סטאניס)

 (קלייפ־ השחצן בעלה קינאת
 לו מזומנת אך דיוויס), טון

חב באותה העובד זוג הפתעה.
 פא- ושלי הסלהוף (דיוויד רה

להח כדי לשייט יוצאים ברם)
 שהיא למרות להתחתן, אם ליט

 בגיל בני־זוג ממנו. מבוגרת
 ופגי ג׳מם (גורדון העמידה

 שנה, 20 זה הנשואים קאס)
 באורח־חיים לפתוח מחליטים

השייט. במהלך חדש

 זקנה :קולנוע סרט •
— 16.05( חסרת־כושה

צר מדבר שחור־לכן,
 הבימאי של סירטו פתית).

 טיפור על המבוסס אליו, רנה
 בתפקיד ברכט. ברטולד של

הישי השחקנית מופיעה ראשי
 על מספרת העלילה סילבי. שה

 מבעלה, המתאלמנת זקנה
לר מצפים ילדיה אשר

 רגילה, כאלמנה נוהגת אותה
שהגב אלא שחורים. לבושת

צעי עם להתרועע מעדיפה רת
ממנה. רים

ב שעות 24 במשך משתקפת
בגרמ מודרנית עיתון מערכת

ניה.
ה הים :תעודה •

 שידור — 6.30( אדום
עברית,). מדבר כצבע,

הט סירטי ממאגר סרט עוד
 מידבר על הישראלית לוויזיה

סיני.
 דנוור ג׳ון בידור: •

 כצבע, שידור — 10.20(
 אנגלית). המזמר מדבר

 ג׳ון הזמר עם תוכנית־בידור
 השחקנית הם: אורחיו דנוור.
 דנים והשחקן וודוורד ג׳ואן
(מקלאוד). ויבר
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סיפור ערכי: סרט •
שי — 5.32( פרברים ה

ער מדבר כצבע, דור
הס של ערבית גירסה כית).

 המתארת סיפור־הפרברים, רט
ה בפרבר בשכונה החיים את

 המאבק קאהיר. של מערבי
 חבורות שתי בין הוא העיקרי
הח מבני אחד לזו. זו יריבות

בא מאוהב עצמו מוצא בורה
הירי החבורה ראש של חותו
בה.

 טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

 כצבע, שידור — 6.15(
עברית). מדבר

 אייט :קולנוע סרט •
שי — 10.15( היה נוכל
אנגלית מדבר כצבע, דור

א היום הו ה
 יום־העצ- מישדרי במיסגרת

 את ישראל״ ״קול ישדר מאות
 גבי הרדיו שדר של תוכניתו

 תוב־ — ההוא״ ״היום גזית
ש חי, שידור של נית־יומן
 אירועים גזית יביא במהלכה
במה ישראל בתולדות בולטים

ב האחרונות. השנים 100 לך
 ישתתפו אלה חדשות יומני
שימל ושחקנים, חדשות כתבי

שהל האישים תפקידי את או
 הדיווחים אחד לעולמם. כו

 של הדרמטית הפגישה יהיה
 גרמניה וקיטר הרצל תיאודור

).1898( מיקווח״ישראל ליד

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
21. 4 בהע■1ר יום

 מופלאות חיות מבדרת: סידרה •
 מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.40(

 מופלא עולם המציגה אמריקאית, סידרה אנגלית).
 קצווי־עולם, מכל ומוזרים נדירים בעלי-חיים של

עוצרי־נשימה. להטוטים המבצעות מאולפות וחיות

2. 4 חמישי ■ו□ 2
 — 8.30( ממיליון אחד :קומדיה •
אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 6 ערוץ
 ועבת־בשר, שחורה ניו־יורקית, מונית נהגת

 של מועצת־המנהלים יו״ר את לעת מעת מסיעה
 היא .82 בן ערירי גבר אמריקאית, חברת־ענק

 נפטר הלה וכאשר ידידות, קשרי איתו קושרת
 כי כולם לתדהמת מתברר מהתקף־לב, לפתע
 הדבר פירוש בחברה. מניותיו כל את לה הוריש
 לרשת השואף היו״ר, סגן בחברת־ענק! שליטה

 לשלם מציע לעולמו, שהלך הבוס של כיסאו את
 בסך המניות, שווי את במזומן המונית לנהגת

 ומחליטה נןסרבת היא אך דולר, מיליון 200
 ולנחלה החברה, של מועצת־המנהלים יו״ר להיות

חדש. בסיס על

2. 4 שישי יום 3
 שבו העולם דוקומנטרי: מישדר •

 — הערוצים שני — 1.15( חיים אנו
המ סידרה אנגלית). מדבר כצבע, שידור

 כדור־הארץ, על שונות תופעות ומסבירה נתחת
 לעומקן, לרדת או להבינן מתקשים רבים אשר
האבולוציה. האור, הקול, כגון:
 ההרפתקות איש :סידרת-מתח •

 מדבר כצבע, שידור — 6 ערוץ — 6.10(
 חדשה מתח בסידרת מככב מייג׳ורס לי אנגלית).

כוכ תחת המסוכנות הסצינות את המבצע בכפיל,
 ותושיד״ רב אומץ מחייב זה תפקידו הסרטים. בי

 כרוך לעתים, ופציעות. מכות לספוג ונכונות
 זאת, עם, ממש. של בסכנת-חיים אף התפקיד

 כן, על יום. בכל מזדמנת אינה כזאת עבודה
 גם — המסוכנת עבודתו לצד — לעסוק החליט

 אשר וסחיטה, רצח פרשיות של פרטיות בחקירות
עצמם. על לקבל מוכנים אינם אחרים חוקרים

ח 01׳ ב 2. 4 ש 4
יאומן לא :משעשעת סידרה •

 מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.30(
 באולפן קהל, לפני המצולמת תוכנית אנגלית).

ותו עוצרי-נשימה להטוטים המציגה טלוויזיה,
 אף שבחלקן ביותר, מוזרות או מדהימות פעות
במצי התרחשו אך הדעת, על מתקבלות אינן

 מזמינה גם התוכנית קבלות! כך על ויש — אות
 לכתוב ״מעניינים״, מיקרים להם שאירעו אנשים

 את או התופעה את להציג כדי המפיקים אל
הקהל. לפני אותה המלווה הסיפור

2. 4 ראשון ■ום 5
 הנעשה משהו דרמטית: סידרה •

 שידור — 6 ערוץ — 6.10( בהסתר
חד בריטית סידרה אנגלית). מדבר כצבע,

 הווארד ג׳ין אליזבת על־ידי עובדה אשר שה,
 בחתונתה פותחת הסידרה שחיברה. הרומן על־פי

 הרברט הקולונל של הביישנית בתו אלים, של
 וחסר־רגישות, משעמם עריץ אדם בראון־ליסי,

 ועל מרי, השניה אשתו על אימתו את המטיל
 ומתעלמים אותו המתעבים וליז, אוליבר ילדיה
פור הסידרה פרקי ששת האפשר. במידת ממנו
 סיפורי־ גיבוריה. חמשת אודות רחבה יריעה שים

ד,קו והסצינות המקאברית הרצח תחבולת האהבה,
 בג׳מאיקה, בלונדון, מתרחשים החביבות מיות

הצרפתית. ובריביירה באוקספורדשייר

2. 4 י1ש ■ום 6
 — 6.10(כראי, דו״ח :מתח סידרת •

אנגלית). מדבר בצבע, שידור — 6 ערוץ
 האנרגיה משבר הוא הזו המתח לסידרת הרקע

והמא כיפור, יום מלחמת אחרי בעולם שהתחולל
 פאול בשם מדען חליפית. אנרגיה למציאת מצים

 נגד מסע-צלב מנהל גרעיני, בכור העובד בראק,
 הכרוכה הסכנה מפאת גרעינית, באנרגיה השימוש

לאנושות. בדבר
 אינפורמטיבי־בידורי מישדר •

 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 10.00(
 המארח ישיר, בשידור מגזין ערכית). מדבר

וקול תיאטרון טלוויזיה אנשי בימאים, מפיקים,
 קטעים מציגים ואף עבודתם על המספרים נוע,

 קרשי ועל באולפנים התוכניות'המתבשלות מתוך
הבימה.

2. 4 ,!!ודיונו יום 7
מבריח :מישפחתית דרמה •

 מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.45(
 בראשית באנגליה מתרחשת העלילה אנגלית).

 גבוהים מסי־יבוא מטילה הממשלה .19ה־ המאה
 והתעצמות להתפתחות בהכרח הגורמים ביותר,

 וינסנט, ג׳ק מפורסם, הרפתקן של שמו ההברחות.
 איש־ הינו ד,סידרה, גיבור וינסנט, כל. בפי נישא

 מביאה הבלתי-חוקית פעילותו אשר ומבריח, צי
 מבריחים רבים: יריבים עם התנגשות לידי אותו

 לווינסנט ותאבי־נקמה. בוגדים אנשי־מכס, אחרים,
 מאוניה הציל שאותו נער של בדמותו נאמן, עוזר

שרה. בשם וידידה איוונם, הונסטי ושמו טובעת,

פי המעולה השחקן מעולה).
 בתפקיד מופיע יוסטינוב טר

 ביים שאותה בקומדיה, ראשי
 הוא העלילה גיבור טיל. אריק
 למחשב המתחכם צנוע פקיד

בנק. של

ב11ו

4 .2 4
 אירוויזיון :בידור •

 כצבע. שידור — 6.00(
 בלשונות ומזמר מדבר

 של תחרות־הזמר אירופה).
הנע האירופי, איגוד־השידור

בשי ומועברת באנגליה רכת
ה המדינות 19ל- ישיר דור

בתח ישראל. כולל משתתפות,
מה זמר נציגי משתתפים רות

 יוון, פורטוגל, הבאות: ארצות
בריט נורבגיה, ״.לוקסמבורג,

 שווייץ, פינלנד, תורכיה, ניה,
 אוסטריה, שוודיה, קפריסין,

יוגו דנמרק, ספרד, בלגיה,
איר הולנד, ישראל, סלביה,

ומערב־גרמניה. לנד

ר>זשון יום
4 .2 5

 :■מיוחדת הפקה •
 שידור — 8.03( שלום

ועב ערכית מדבר כצבע,
הט של משותפת הפקה רית).

 והטלוויזיה המצרית לוויזיה
 דברי בתוכנית הישראלית.

ונ בגין מנחם ראש־הממשלה
 מובארב. חוסני מצריים שיא

 ממצריים ומחול זמר להקות
 בשתי משאלי־רחוב וישראל,
יש סרט השלום. על הארצות

 וסרט שלום פיתחת על ראלי
 תוכנית סיני. פיתוח על מצרי

בישראל בו־זמנית תשודר זו

וג׳׳ורדן פרד :סידרה
11.10 שעה ראשון, יום

ל יועץ המצרית. ובטלוויזיה
יערי. אהוד התוכנית: הכנת

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 6.30( דאלאס
אנגלית). מדבר כצבע,

 שדה־ את לפוצץ מאיים סחטן
 ל- מעניק ,23 יואינג הנפט

בית לזכות הזדמנות ג׳יי-אר
 בובי. אחיו על בחברה רון

להת קרבם ריי על בינתיים
 תוך החדשה, זהותו עם מודד

 את לאבד עלול שהוא העובדה
בארנם. לקליף קלוור דונה

:טלוויזיה סידרת •
 יסופר כי יאומן לא

 כצבע, שידור — 11.10(
ה בפרק אנגלית). מדבר

 השחקן משחק מהדרום איש
 של תפקיד פרר חוזה הוותיק

 צעיר מלח המפתה מקסים, זר
 מפחיד הימור עצמו על ליטול
בג׳מיקה. חופשה בעת

□ נ<1ע ין

4 .2 6
ב ר ע

יכרון1יום־ה
 לי אוי :שני שידור •

 — 6.30( לכך שזכיתי
עברית). מדבר שחור־לבן,

גב על בקרב הנופלים סיפור
בירושלים. התחמושת עת

 אבות :שני שידור •
 שחור־ — 10.20( וכנים
מח עברית). .מהכר לכן,

בני של סיפור על המבוסם זה
 חנה בהשתתפות גלאי, מין

הע ואחרים. ידין יוסי מרון,
 הורים הווי על המספרת לילה

שכולים.
זה :חי שידור •
 שחור־ — 11.20(הזמן
תוכ עברית). מדבר לכן,

הזיכ ליום מיוחדת אירוח נית
 רם בהנחיית צה״ל, לחללי רון

עברון.
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