
ת יות13חו מועדסו
ת בטליו־ז״ה שראלי הי

רביעי יום
3 .16

 8.30(תצפית :מגזין •
ע. שידור —  מדבר מב

 על :הפעם בתוכנית עברית).
רא שיעור הביתיים. המחשבים

 היעז מחשבים, בתיכנות שון
 וכוכב ועז) יעל של (הכלאה

 ב־ בקרוב לבקר העומד שביט
כדור־הארץ. איזור  מד קולנוע: סרם •
 — 10.05( בסגול נית

ע. שידור צר מדבר מב
 שעלילתו צרפתי סרט פתית).
 על ומבוסס באירלנד, מתרחשת

דאון. מישל שכתב רומן

3 .17
סי :סיפרי־ילדים •

 — 5.55( בראש פורים
ע. שידור עב מדבר מב
 יפ־0ב העוסקת סידרה רית).

מ בונה כנף והפעם רי־ילדים,
הס הכוכבים אנדרהיל, רות את

 הנושא סיפרה על מבוסס והוא
הסרט. שם את

שלושה :סידרה •
 — 10.50( אחת בדירה
ע. שידור ב אנ מדבר מ

 בסידרה נוסף פרק גליות).
 ש- דירה על המספרת הקומית,

 וצעיר. צעירות שתי דיירה
ה על מספר האחיינית הפרק

 ל- השלושה שמעניקים שעשוע
בעל־הבית. של אחייניתו

■ יו□ שיש
3 .18

 רא• ערבי: סרט •
 5.30( לוהט פח על גאב

מדבר בצבע. שידור —
 אוספים הכפר אנשי ערבית).

ובו מחרשה לרכוש כדי כסף
ה לעיר לנסוע בראגאב, חרים

 רא- אותה. לרכוש כדי גדולה
 בקא- היה לא שמעולם גאב.
 שהוא ממה תדהמה מלא היר,

 ברשתו נופל הוא שם. מגלה
 אותו לסדר המצליח נוכל של

או הוא הכסף, כל את ולגנוב
אח ברדיפה ומתחיל עצות בד
 עאדל :משחקים הנוכל. רי

 צא- וסעיד גבר נאהד אמאם,
לאח.

שפרם-פם-פפ האיש אינגבר:
9.30 שעה חמישי, יום

 יהונתן מאת הירח של הילדים
 ג׳יימם מאת והשטן החתול גפן,

אחרים. וספרים ג׳וים
 האיש סרטמקורי: •

 — 0.30( שפרם־סם־פם
 האיש מיהו עברית). מדבר

 הבי־ של סירסו ? שפרם־פם־פם
 אדם על המספר וולמן. דן מאי

מאת ואחד אחד לכל הדומה
 יוצא־דופן, אינו סיפורו נו.

 לכל לקרות ויכול קורה הוא
 אדם בעולם. מקום בכל אדם
ויו מאשתו נפרד בבוקר, קם
ה סידורים. שכולו ליום צא

 מה הגזמה במעט מתאר סרט
 יום. באותו האיש -על עובר
 בחוסר- ושוב שוב נאבק הוא

וב בחוסר־התחשבות סובלנות,
 בלתי- לחלק שהפכו אלימות

המו בחברה האדם של נפרד
 הבלתי- החוויות למרות דרנית.
 לפזם האיש ממשיך נעימות
מת ובכך פרם־פם-פם׳׳ לעצמו
 שהיא שלו, האופטימיות בטאת
דיא אין בסרט האחרון. נשקו

מו חסרי לסילמולים פרט לוג
 במיוחד שכתב ולמוסיקה בן,

 בתפקיד לוי. זוהר זה לסרט
 נחמן הבימאי משחק האיש

לרון. מיקי מפיקה: אינגבר.
ע ברית סידרה: •

 שידור — 10.10( לומים
אנגלית). מדבר בצבע.

 דראמתית בסידרה ראשון פרק
 סיפור זהו פרקים. חמישה בת

בריטן. ורה הסופרת של חייה _ 6 0

ה קולנוע: סרט •
 שחור —10.15( והים זקן

סרט אנגלית). מדבר לבן,
 של סיפרו על המבוסס קולנוע
 על המספר המינגוויי, ארנסט

 ומילחמתו ואמיץ ישיש דייג
 לב אל יוצא הוא הים. באיתני

וה הגדולה להתמודדות הים
 הטבע, איתני עם שלו אחרונה

 דג של בדמותו כאן המתגלמים
 כל ראה לא שכמוהו ענק,

 ללכוד מצליח הדייג שנותיו.
 שבועות אחרי הענק, הדג את

 כש- לכפרו חזר שבהם ארוכים
 הוא התסריטאי ריקה. רשתו
 ספנסר מככב: וירטל, פיטר

 בשנת הופק הסרט טרייסי.
1958.

3 .19
מ ימים :סידרה •

 שידור — 8.30( אושרים
אנגלית). מדבר כצבע.

 ובו נועזים, אתגרים הפרק
 להוכיח צריכים ופוטסי ריצ׳י
 כדי נועזים באתגרים עצמם

השדים.״ ל״חבורת להתקבל
מרו כוס : דראמה •
ב שידור — 10310( רים

 אנגלית). מדבר צבע.
 סיפורים בשלישיית שני סיפור

צ׳י- ג׳ון הסופר של מפורסמים

ת יה1לווי0ב מומלצות תוכניות היודני
18■ 5 ■1*131־1'■ום

 — 5.50( וקוסטלו אבוס :לילדים •
 דקות. 20 בצבע. שידור — 3 ערוץ
 של בכיכובם אנימציה סרטי אנגלית). מדבר

 הארבעים משנות הקולנועיים הקומיקאים צמד
והחמישים.

8.30( מילר ברני :בלשית קומדיה •
 דקות. 35 בצבע• שידור — 0 ערוץ —

 את בנסון מפנה מהיום החל אנגלית). מדבר
 הטלוויזיה של המישדרים בלוח הקבוע מקומו

 ומשופם גבוה בלש על זו לסידרה הירדנית
 עבודתו במיסגרת הנתקל ניריורק. ממישטרת
 סמים צרכני גנבים, — החברה משולי בטיפוסים

 סיטואציות יוצר התסריט כאשר תמהוניים, ואנשים
 שהוקלט הקהל של הצחוק ואילו לרוב, קומיות
לאווי תרומתו את תורם התוכנית, הסרטת בשעת

 גיל. מקם לינדן, הל משתתפים: העליזה. רה
סו. וג׳ק גלאס רון

17. 3 חמושי •ום
8310( בננ׳מין טוראית קומדיה: •

 דקות. 25 בצבע. שיתר — 6 עתץ —
אמ שחקנית פטרסון, לורנה אנגלית). מדבר
 בסיד- הראשי התפקיד את מגלמת צעירה ריקאית

 של ותלאותיה הרפתקותיה את המספרת זו, רה
האמריקאי. בצבא טוראית

18. 3 שי עד *ום
הערוצים שני — 2.20( :כתרגל •

 כדורגל תחרויות דקות). סס כצבע. שידור —
ובגרמניה. באנגליה הלאומיות הליגות מן נבחרות

0 ערוץ — 5.15( קולנוע: סרט •
 מדבר דקות. כ־סס! כצבע. שידור —

 שבוע מדי לערבית). תרגום עם צרפתית
 קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה זו בשעה
 מיסגרת הורחבה כך ולשם מלא, באורך צרפתי

שישי. בימי בצרפתית השידור
 קרסט פלקון עלילתית: סידרה •

 50 בצבע. שיתר — 6 ערוץ — 10ל15(
 אשתו ויימן, דין אנגלית). מדבר דקות.
 זו, בסידרה מככבת רגן הנשיא של לשעבר

 קטנה אמריקאית בעיירה מתרחשת שעלילתה
 ותככים מזימות ביינותיה. המפורסמת בקליפורניה

 אישה בידי הנשלטת מורחבת מישפחה בני בין
עריצה.

19. 5 שסח יום
8310(ובנה ג׳ונס העלמה :קומדיה •

דקות. 25 — בצבע שידור — 0 ערוץ —

השח חדשה. בריטית קומדיה אנגלית). מדבר
החד התופעה עם מתמודדת וילקוקס פולה קנית

 והיא המתירנית, בחברה לאחרונה המשתרשת שה
 כמישפחה ותיפקוד נישואיו ללא בילד טיפול

חד־הורית.
 ערוץ — 8.55( לב מחלות :רפואה •

אנג מדבר דקות. 25 בצבע• שידור — 0
 האפילד בבית־החולים צולמה זו סידרה לית)♦

 לב להשתלות שניזקקו חולים וליוותה באנגליה,
עזיבתם. לרגע ועד לבית־החולים היכנסם מרגע

שון □1' א 2. 3 ר 0
8310( האלקטרוני המחשב :מדע •

 דקות. 25 בצבע. שידור — 3 ערוץ —
 נפלאותיו על מרתקת סידרה אנגלית). מדבר

והמגוונים. הרבים ושימושיו המחשב של
10.15( בזמן מוסיקה :מוסיקה •

 דקות. 50 בצבע. שידור — 0 ערוץ —
 בעולם המוסיקה תולדות אנגלית). מדבר

 בשילוב היום, ועד הראשונים מימיה המערבי
הידועות. המוסיקליות היצירות ממיטב קטעים

21. 3 שני □1*
 0.55(החבובות פופולרית: סידרה •

 דקות. 25 בצבע. שידור — 3 ערוץ —
החבי בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר

 הדמויות ויתר פוזו פיגי, מיס קרמיט, של בה
להחריד. אנושית שהתנהגותן החי מעולם
 — 7.20( הספורט מעולם ספורט: #
 מדבר דקות. 10 בצבע. שידור — 0 ערוץ

 ושיאים הישגים על מתומצתת סקירה צרפתית).
הספורט. בעולם

2. 3 שליש■ □1׳ 2
 —7.20( מלבנון ריקודים בידור: •

 דקות). 10 בצבע• שידור — 0 ערוץ
 שוכחים אנו הלבנוני בנושא התעסקות מרוב

 עדות! של ארץ רק לא היא שלבנון לעתים
 בפולקלור עשירה ארץ אם כי בזו, זו הנלחמות
מביטוייו. אחד הוא שהריקוד

 10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •
 דקות. 50 בצבע. שידור — 0 ערוץ —

 לעובדה מסתגלת אלי מים אנגלית). מדבר
 מפואר, לנשף לראשונה ויוצאת נפטר שבעלה

 ג׳יי-אר וביחוד המישפחה, בני כל של בעידודם
 אביו. צוואת פתיחת את לזרז ניתן שכך המקווה
 חופשה אולם סרלו, אצל חופשה מבלה סו־אלן

 אשתו עם לראשונה נפגשת היא כאשר נקטעת זו
 והיא לאיתנו, שחזר לשעבר מאהבה דסטי, של

ג׳יי-אר. של לחיקו שובה את לזרז מחליטה

והים הזקן טרייסי:
10.15 שעה שישי, יום

 סיפור לטלוויזיה. שעובדו בר,
 וסרשטיין, ונדי בידי עובד זה

ב טרגי־קומית בצורה ועוסק
 בדרכה הלוחמת 8 בת ילדה
 הוריה. של החיים בסיגנון שלה

 מרה משחקת הילדה בתפקיד
 אדו־ ההורים ובתפקידי הובל,

ויבר. וסיגורני הרמן ארד

ראשון יום
3 .2 0

פופ עד :בידור •
 בצבע. שידור — 8.30(

ולו עברית ומזמר מדבר
הוא התוכנית אורח עזית).

בגר. מני הזמר
דאלאס :סידרה •

 בצבע. שידור — 0.30(
קרע. הפרק אנגלית). מדבר

קפי מדעבידיוני: •
שי — 10.20( הזמן צת
אנג מדבר בצבע. דוד

ה מדע־בדיוני דראמת לית).
 דומיניק של סיפור על מבוססת

 בשנת מתרחשת הדראמה הייד.
2130.

1ש יום
3 .21

הו זוהי :סידרה •

 שידור — 8.03( ליווד
אנגלית). מדבר בצבע.

ה לכוכבי הפעם מוקדש הפרק
ה לקהל מוכרים הלא אוסקר

רחב.
 :מקורית סידרה •

 — 8310( קרובים קרובים
עב מדבר בצבע. שידור
 ה- בסידרה נוסף פרק רית).

 שהופקה הישראלית מישפחתית
הלימודית. הטלוויזיה בידי
 מס* אהרון :דיוקן •
ב שידור — 11.10( קץ

 די* עברית). מדבר צבע,
 אהרון המנוח השחקן של קונו

 מפורסמים קטעים ובו מסקץ,
הבימה. על מהופעותיו

שלישי יום
3 .2 2

 אתי שני: מבט •
 שידור — 0310( מלבנץ
עברית). מדבר בצבע.

 בבחורי העוסק ״מורשה״ סרט
 מיל־ והשפעת ישיבות־ההסדר,

עליהם. חמת־הלבנון
ה טובים :בידור •

 שידור — 10.10( שניים
ב ומזמר מדבר בצבע.

 דנוור ג׳ון הזמר אנגלית).
 ג׳ורג׳ הקומיקאי את מארח
פומבית. בהופעה בארנס
 יאומן לא :סידרה •

 שי' — 11.10( יסופר כי
אנג מדבר בצבע. דור

 הייתם הפרק והפעם לית).
 סיפור- על המבוסס מאמינים?

אימים.
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