
שלישי יום
27. 4

לז הזיכרון: יום •
 התיקווה מן הוא כור

 מד־ שחור־לכן, — 5.30(
 רהוטה.). עברית כר

 הזיכרון, ליום מיוחדת תכנית
 יהודה המשורר בהשתתפות

עמיחי.
 כי■ בימת בידור: •
כצ שידור — 0.30( דור
 עכרית). ומזמר מדכר בע,

 גאון, יהורם עם בידור תוכנית
הגבעתרון. ,82 שלום להקת
הטל קולנוע: סרט •

 שידור — 10.45( ענק צל
 אנגלית.). מדכר כצבע,

 מרכוס- אלוף׳מיקי של סיפורו
 אמריקאי קצין שהיה מי סטון׳

 מילחמת במהלך ארצה שהגיע
 כמפקד ואחר כיועץ, העצמאות

 בטעות ונהרג ירושלים, חזית
 בתפקידים המצור. פריצת אחרי

קירק בדינר, יול :ראשיים
 ויין ג׳ון ברגר, סנטה דאגלס,
סינאטרה. ופרנק

רביעי יום
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חיים :נוסטלגיה •
 (מיל). אלוה עם שכאלה

שי־ — 3.30(בן־נון יוחאי

הגדול הבלש :הגמן
10.30 יום־העצמאות מוצאי

עב מדכר כצבע, דור
 את מארחת התוכנית רית).

באמצ לשעבר, חיל־הים מפקד
 המשחזרים וידידים חברים עות

בחייו. שונות מתקופות פרשיות
המ שירי בידור: •
 מתש״ח ושירים אבק

 כצבע, ׳טידור — 0.30(
 עברית). ומזמר מדבר
גולד־ חנן בהשתתפות תוכנית

 זינגר, גידעון עטרי, יונה בלט,
 מוני קם, מיקי דותן, דבורה

ואחרים. נחמיאס חני מושונוב,
חז : טלוויזיה סרט •
כ הגדול הבלש של רתו

 — 10.30( כעולם יותר
אנג מדבר בצכע, שידור
 ודד בציון הושב לעם לית).

 דאלאס, גיבור לג׳יי-אר, מכור
 ל- הכותרת כגולת — מובאת

קו — יום־העצמאות מישדרי
לא של בכיכובו בלשית מדיה

 השוטר את המגלם הגמן, רי
 בתאונת הנפגע הולמם, שרמן

 מוח מזעזוע וכתוצאה דרכים,
 שרלוק הבלש הוא שהוא מאמין

הולמס.

חחיש׳ יום
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 פולצ׳ינלה :מחול •
 כצבע, שידור — 0.30(

 יום־המחול לכבוד מוסיקה).
להו 100ה־ ושנת הבינלאומי

 סטר- איגור המלחין של לדתו
 למחול, יצירתו מוגשת ווינסקי,

פולצ׳ינלה.
 לנשק רעים צכא: •

 כצבע, שידור — 10.00(
תי סרט אנגלית). מדבר

ה הצבא בין המשווה עודי
 האמריקאי. הצבא ובין אדום
 והדמיון השוני את בוחן הסרט

 חיל־הים, כוח־אדם, בנושאי
ומנ — ושיריוך אוויר חילות

 אודות האגדה את לנפץ סה
הסובייטי. הצבא עליונות

שישי יום
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 אביב זמר :בידור •
 כצבע, שידור — 0.15(

 עברית). ומזמר מדבר
שהוק תוכנית של חוזר שידור

 בתל- צוותא במועדון לטה
 חנן משתתפים בתוכנית אביב.

ואחרים. דגן צילה גולדבלט,
ה :קולנוע סרט •
 0.55( לסעוד שבא איש

 מדבר כצבע, שידור —
 על המספרת עלילה אנגלית).

ה סופר, של ומעשיו קורותיו
 נעים כאיש בציבור מצטייר
שה יודעים מקורביו הליכות.

מכ אך נסבל, בלתי הוא איש
מ לטעום נאלצים חדשים רים

 בתפקידים ״הטובים״. מעשיו
 דיי- ובט וולי מונטי ראשיים

ווים.

ת שידור: לקואת ש ר קסטונר־ ב
 6.5ב־ שיודרו קסטנר פרשת על התעודה סרט של הפרקים שני

 בבית- שהתנהל במישפט עוסק נפש, כפר הראשון הסרט .13.5וב״
בפסק- מתחיל דין, גזר השני, הסרט בירושלים. המחוזי המישפט

קסטנר ישראל ד״ר
13.5וב־ 6,5ב־ — סרטים שני

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
28. 4 רביע* •ום

כש יהלומים :דוקומנטרי מישדר
 כצכע, שידור — 6 ערוץ — 0.10( מיים

ה בתעופה העוסקת סידרה אנגלית). מדכר
להת הנוגעות שאלות על לענות ומנסה אזרחית,
 60 במשך התעופה של והתקדמותה פתחותה

לאנושות. ותרומתה שנה.

20. * חמתווי •ום
 6.00(לוכו השריף :למישפחה סידרה

אנג מדבר כצכע, שידור — 3 ערוץ —
 האמריקאי השחקן של בכיכובו סידרה לית)•

בעיי שריף של תפקידו את המגלם ווטסון, מילס
 צוותו, ואנשי השריף הפרוע. במערב קטנה רה

 וסדר, חוק משליטים קרטר, ונל קרודן בריאן
 חוק, ומפירי מבריחים אחרי מירדפים עורכים
וגנבים. פושעים ועוצרים תרמית מעשי חוקרים

 ערוץ — 0.10(קרוסינג קינגס :דרמה
אנגלית). מדכר בצכע, שידור — 6

 אמריקאית מישפחה שבמרכזה מישפחתית דרמה
 כישרוגות לבכירה בנות. ושתי אם אב, רגילה:

 הוא האב רומנטיות. נטיות ולצעירה מוסיקליים
 תיכון, בבית־ספר לספרות ומורה מתוסכל סופר
 למצבי־רוח הנתונה עקרת־בית היא האם ואילו

מאו שבו בנער מתאהבת הצעירה הבת משתנים.
 טוב־ליבה אך הנכה, ובת־דודתה ידידתה הבת
אהבתה. על לוותר אותה מביא

50. 4 שישי 01׳
 12.55( חחכוכות פופולרית: סידרה
 שידור — הערוצים שני — כצהריים

 פיגי, מים קרמיט, אנגלית). מדכר כצכע,
ושח זמרים מארחים החבורה ושאר פוזי הדב
המפור הסידרה מן חדשים בפרקים ידועים קנים
בעולם. טלוויזיה תחנות 80ב־ המוקרנת סמת,

 — 10.15( הכתר מישפטי :מישפט
 אנגלית), מדכר כצכע, שידור — 6 ערוץ
באנגליה. מפורסמים מישפטים המשחזרת סידרה

ת □1׳ מ ו 1 £ ע

6.30( יאומן לא משעשעת: סידרה
אנגלית). מדכר כצכע, שידור — 3 ערוץ

 טלוויזיה. באולפן קהל לפני המצולמת תוכנית
ותופעות מוזרים מעשים עוצרי־נשימה, להטוטים

 מהלך טון 3 של במישקל פיל כגון: מדהימות,
 שח- יוגה! איש שוכב שמתחתו מעץ מישטח על

 ניזוק אינו שעורו אדם !רגל קטוע קן־כדורגל
 ומשו- חולים המרפא כומר !גפריתית מחומצה

 הקונים ואנשים רב, לעומק הצולל כלב תקים!
 התוכנית בעיתון. מודעה בעיקבות רפאים רוחות

 דרקדנטון פרנק דייווידסון, ג׳ון על־ידי מוגשת
קרוסבי. וקתי-לי

קולנוע סרטי פסטיכל :קולנוע
 או כצכע שידור — 6 ערוץ — 10.15(

 ישנים סרטים אנגלית). מדכר שחור־לכן,
נוס לאוהבי העבר. שחקני של בכיכובם וטובים
טלגיה.

2. 5 ן11ראע •ום
— 4.50( מככי־האש :לילדים סידרה

 מדכר כצכע, שידור — הערוצים שני
 כי- יחידת שבמרכזה אנימציה סידרת אנגלית).

 אש אם קריאת־עזרה, לכל נענית אשר בוי-אש,
אחרות. הצלה לפעולת ואם ממש,

— 10.15( הפלמינגו דרך :דרמה
 אנגלית). מדכר בצכע, שידור — 6 ערוץ
 מק- (קווין וולדן מישפחת של קורותיה המשך
 קונסטנם המאומצת ובתם רש) וברברה ארתי

 הדרומית האמריקאית בעיירה פירצ׳יילד) (מורגן
 בסיגנון ואינטריגות בגידות׳ אהבות׳ טרורו.

צמרת. כוכבי עם דאלאס,
3. 5 עוג■ 01■

 ערוץ — 8.30( מ־א־ש :וקמית סידרה
אנגלית). מדכר כצכע, שידור — 6

 הפיקה זה, שם הנושא הסרט הצלחת בעיקבות
 אותן ועם שם באותו טלוויזיה סידרת הוליווד
 בבית־ מתרחשת הסידרה בסרט. שכיכבו דמויות

 מילחמת בעת האמריקאי הצבא של חולים-שדד,
ה הווי את סרקאסטית בצורה ומתארת -קוריאה,

 כוכב והפצועים. האחיות הרופאים, בין חיים
 גלובוס בפרס לאחרונה זכה אלדה, אלן הסידרה,

זו. בסידרה תפקידו על הזהב
.** 5 עוד-ע!׳ יום

 — 0.10( חשוך חדר :מתח סידרת
אנגלית). מדבר כצכע, שידור — 6 ערוץ
 כל כאשר בודדות, מאפיזודות המורכבת סידרה

 מסמר- מתח לסיפור דרמטי עיבוד הינה אפיזודה
אימה. ומטיל שיער

שבת

 בית־המישפט על־ידי ובטיהורו קסטנר ברצח הלוי, השופט שגזר הדין
דוקלר. מאיה :מפיקה קווה, יהודה :ובימוי תסריט העליון

5 1
נגו־ :כאולפן אורח *

— 7.00( כסיוני אה
 ערכית מדכר שחור־־לכן,

לעכרית). תרגום עם
 נגואה את מארחת נגר לילית

ה הציר של רעייתו בסיוני,
 בסיוני. מחמד בישראל, מצרי

 את מתארת בסיוני הגברת
 ואת דיפלומט כאשת חוויותיה

וה החיים מאורח התרשמותה
בישראל. אנשים
 •הסיקצוע■ :מותחן *
 ב־ שידור — 10.30( נים

 אנגלית). מדבר צכע,
ה המתח בסידרת נוסף פרק

 עלילותיה את המספרת מעולה,
ה הביון של 5מ- יחידת של

ו איש הכותרת תחת בריטי,
קווין. שמו

 האצילות :סידרה *
שי — 11.20( מחייכת

אנגלית מדבר כצבע, דור
אצי על נוסף פרק מעולה).

 ומהגר מנכסיה שירדה לה
מקרוב. זה שהתעשר צ׳כי

ראשון יום
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דאלאס :סידרה +
 כצבע, שידור — 0.30(

טכסאנית). בעגה אנגלית
לב מצאה כי מאמינה פאמלה

 מבקשת לוסי אמה. את סוף
 וג׳יי- איתה, להתחתן ממיץ׳

כ־ בובי את להציג זומם אר

אופנהיי־מר ווטסון:
10.15 שעה שני, ״ום

 ש- האישה חסר־אחריות. מנהל
 לאמה, אותה חושבת פאמלה
ובינ תיקוותיה, את מנפצת

להת ומיץ׳ לוסי מנסים תיים
 שביחסי- הנגף אבני על גבר
שנתגל מאמין וג׳יי-אר הם,
 להבאיש ההזדמנות לידיו גלה
 בעיני בובי של ריחו את

זריצ־ יוסף : תעודה #אביהם.
כ שידור — 10.20( קי

עכרית). מדבר צבע,
 אחד על סרט של חוזר שידור

בישראל. הציירים מחשובי

ש ס
5 .3

אופנהיי• :סידרה •
כ שידור — 10.15( מר

אנגלית). מדבר צבע,
סי את המביאה חדשה, סידרה

ה האטום מדען של חייו פור

 אופנהיי- רוברט הד״ר יהודי,
 האטום פצצת של מפתחה מר,

הי על שהוטלה האמריקאית,
 סאם השחקן ונגאסקי. רושימה
 של דמותו את מגלם ווטרמן

השח היא ואשתו אופנהיימר,
שלדון. ג׳אנה קנית

שלישי יום
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רו קומית: סידרה •
כ שידור — 8.03( דה

 בתק־ בעגה אנגלית צבע,
 הסיד־ חחרת למסד לינית).

 יהודיה גרושה על הקומית רה
 את לשקם המנסה בניריורק׳

הרפר. ולרי :מככבת עולמה.
 כעיקכות :מותחן *

 שידור — 11.00( הפשע
 אנגלית). מדבר כצבע,

 המותחנים בסידרת נוסף פרק
המעולה. הקנדית


