
 מועדפות חזבניות
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
3. 23

7 סלייט : חלל •
תר — 6.45(  כצבע. שי

במיסגרת ערבית). מדבר
 והמצאזת, חידושים התוכנית

 מיבצע — 7 סלייט על סירטון
 ולב־ לצרפת המשותף החלל

ב פרי שנשא רית־המועצות,
שונים. מדע תחומי
 רודה קומית: סידרה •

 כצבע. שידור — 8.63(
בדי הפרק אנגלית). מדבר

אידה. של דותה
ה קולנוע: סרט •

 —10,65( האדום פיראט
אנג מדבר כצבע. שידור
 עליז הרפתקות סרט לית).
ב־ אימה המטיל פיראט אודות

 אוניות. של ותרנים לחומות
השח גם מופיעה השניים עם

 הבימאי מאיו. וירג׳יניה קנית
 הופק הסרט טורנר. ז׳אק הוא

.1952ב־

3. 24
 זה מדוע רפואה: •
 — 6.36( לי דווקא קרה

אנג מדבר כצבע. שידור
 ילדים על סרט־תעודה לית).
 ילדים הלוקמיה. במחלת שלקו

ש הדרך על מספרים והוריהם
החב ואף המישפחות הם, בה

 המחלה עם מתמודדים — רים
 מעוררת. שהיא הבעיות ועם

 הטיפול בדרכי גם נוגע הסרט
ובתוצאותיה. במחלה

האדום הפיראט לנקסטר:
10.05 שעה רביעי, יום

השת ועל הים־הקאריבי, רחבי
ספר מושבה בשיחרור לבותו

 עריץ. מושל של מידיו דית
 הפיראט בתפקיד לנקסטר ברט
ב כישוריו את זה בסרט מציג

 שחקן מופיע איתו אקרובטיקה.
 אף שמו, קראוואט ניק אילם,

ב מרשימה יכולת בעל הוא
 מראים השניים אקרובטיקה.

 בקר־ בסייף, מפליאה זריזות
מעל ובדילוגים בות־אגרופים

1

מישדרים
לער□

פסח
 חדשות מהדורת — .00$

מקוצרת.
החג. לערב קונצרט — .15$
 בקבוצת סדר־פסח — .45$

 שמואל בהנחיית כפר־שילר,
אנידור־הכהן.

״ה :סרט״קולצוע — 9.55
 מלודראמה המופלא״, שיגעון

 ורוק ויימן ג׳יין בהשתתפות
האדסון.

 :דרמאתית סידרה •
 — 16.15( עלומים כרית

אנג מדבר כצבע. שידור
 בת בסידרה שני פרק לית).
 על המבוססת פרקים, חמישה
ה של האוטו־ביוגראפי סיפרה
 בריטן. ורה האנגליה סופרת
 ורו- ורה של אהבתם זה בפרק

מ רולנד וגדלה. הולכת לנד
 ונשלח קרבית ליחידה גויים

 העולמית. למילחמה לצרפת,
באו לימודיה את מתחילה ורה

בהתלהבות. קספורד

שלו קומית: סידרה •
 11.16( אחת כדירה שה
מדכר כצכע. שידור —

 מחפש ג׳ק הפרק אנגלית).
 בהרפתקותיהם ממשיך עבודה

וצ צעירות שתי של העליזות
 דירה ביניהם המחלקים עיר,

הדירה. ובעלי

שישי יום
3. 25

 מצויירים סרטים •
 — 3.66( ודונלד מיקי

אנג סדכר כצבע. שידור
עם מצויירים סרטים לית).

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
23. 3 רביע• יום

מילר ברני :בלשית קומדיה •
 25 כצכע, שידור — 6 ערוץ — .א30(

המח חדשה סידרה אנגלית). מדכר דקות,
 המגלם לינדון, הל של בכיכובו בנסון, את ליפה
עבו במיסגרת הנתקל ניו־יורק, ממישטרת בלש
 לסיטואציות ונקלע ומוזרים שונים בטיפוסים דתו

קומיות.
 — 16.15( ככפר חודש :דראמה •

 דקות, 56 בצבע, שידור — 6 ערוץ
תפקי את מגלמת יורק סוזנה אנגלית). מדכר

 סיפרו על־פי בסידרה שטרובנה, נטלי #ל דה
 הצארית. ברוסיה המתרחשת טורגרב, איוואן של

 מייקל תורסון, לינדה השחקנים משתתפים לצידה
מלווין. ודוגלאס נגרייס פמלה פול,

241. 3 שי1מ1ו יום
 אנדרסן כריסטיאן הנס : אנימציה •

 כצכע, שידור — הערוצים שני — 5.35(
 הממחישה סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25
 המאה בן הדני הסופר של הקלאסיות אגדותיו את
 היום עד נחשבות אנדרסן של אגדותיו .19ה־

הילדים. בספרות ולמובחרות ליפות
5 )7.06:שעשועון • x  ערוץ — 5

 מדכר דקות, 66 כצבע, שידור — 3
 עצמית בהפקה ושעשועונים חידונים ערכית).

 והחידונים התחרויות הירדנית. הטלוויזיה של
 אחר, ציבורי מוסד עובדי בין פעם בכל נערכים
 טיסות — גדול ברכוש האולפן מן יוצאים והזוכים
 מכר תנורים, מקררים, טלוויזיה, מכשירי לחו״ל,

ועוד. ועוד נות־תפירה

25. 3 שישי □1*
 כצהריים 12.36( לאסי לילדים: •

 25 כצבע, שידור — הערוצים שני —
 בסידרת חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות,
 לאסי, הכלבה על ביותר המפורסמת הילדים

 את בהרפתקותיה ולהקסים לשעשע הממשיכה
העולם. בכל הטלוויזיה צופי

26. 3 שבות ■ום
— 6.15( כענן קשת לילדים: •
ער מדכר דקות, 20 כצכע, — 3 ערוץ
ושח בובה של בכיכובם לילדים סידרה כית).

המפור הילדים לתוכנית במתכונתה הדומה קנית,

 וסוסו. סמי בערבית הישראלית בטלוויזיה סמת
שונים. באמצעי־המחשה סיפורי־ילדים מספרת היא

סירטי-קולנוע פסטיכל :קולנוע •
 כצכע, שידור — 6 ערוץ — 16.15(

 ישנים מעולים, סירטי־קולנוע אנגלית). מדכר
 וארצות- בריטניה מאולפני יחסית, חדשים וגם

הברית.

27. 3 ראשון יום
6.26( יאמן לא :מרתקת סידרה •

 דקות, 56 כצבע, שידור — 3 ערוץ —
 פופולארית, אמריקאית סידרה אנגלית). מדכר

 תופעות קהל. בנוכחות באולפן־טלוויזיה המצולמת
 עולמיים שיאים ועוצרי־נשימה, מדהימים ומעשים

 הקטעים ברוב נדירים. וכישרונות שונים בתחומים
 המתרחש את להבין כדי אנגלית לדעת צורך אין
הקטן. המסך על

 — 6.16(שוגון :עלילתית סידרה •
 דקות, 56 כצכע, שידור — 6 ערוץ
 האירופים של מעלליהם על אנגלית). מודכר

 של סיפרו על-פי ,17ה־ במאה ביפאן, הראשונים
קליוול. ג׳ימס

28. 3 שני יום
6.16( וקוסטלו אכוט אנימציה: •

 דקות, 15 כצבע, שידור — 3 ערוץ —
 שגי- חביבה, אנימציה סידרת אנגלית). מדכר
 בקולנוע חיל שעשו הקומיקאים שני הם בוריה

 ולו אבוט בוט והחמישים, הארבעים בשנות׳
קוסטלו.

 — 8.36( השני החצי קומדיה: •
 מדבר דקות, 25 כצכע, שידור — 6 ערוץ

 שבמרכזה בריטית, קומית סידרה אנגלית).
 לנערה המאורם הגבוהה החברה מן חבר-פרלמנט

דוגמ עם בו־זמנית מתיידד אך ועשירה, מפונקת
בשכונת־עוני. שצמחה יפה, נית

29. 3 שליש• יום
ת היידי :לילדים •  6.16( ההרים כ

 דקות, 25 כצכע, שידור — 3 ערוץ —
 ספיירי, יוחנה של סיפורה אנגלית). מדבר
 בעולם ביותר הפופולארי הילדים ספר הוא היידי.

 בגירסה מובא הוא כאן שפות. 40ל- ותורגם
 התרחשות במקומות שצולמה אנגלית, דוברת

 בסידרה: מככבים וגרמניה. שווייץ — העלילה
דלטגון. ורינייה אדפגום סטיפן פוליטין, קטיה

 והאהובות המוכרות הדמויות
דיסני. וולט של ילדים על

 ימינו ערכי: סרט •
 שחור־ — 5452( היפים

אנגלית). מדכר לכן.
ה גלמודה נערה של סיפורה

שלו של בשכנותם לגור באה

ביני המתחרים סטודנטים, שה
 היא אהבתה. על נואשות הם

 ואהבה מהם, באחד מתאהבת
ב יחידה קרן־אור היא זו

 חממה, פתן :מככבים חייה.
 עומר חאפז, אל־חלים עבד

רמזי. ואחמד אל־שריף,
 עם שעה בידור: •

 — 6.15( ארצי שלמה
 עכ־ מדבר כצכע. שידור
 בכיכובו תוכנית־בידור רית).

 ארצי שלמה הבדרן־זמר של
ואורחיו.

 אני קולנוע:י סרט •
16.15( גרושתי את אוהב

חר — מדכר בצכע. שי
 רומנטית קומדיה אנגלית).

ה מזורסקי, פול הבימאי של
 שאשתו צעיר בפרקליט עוסקת
מפ שהיא אחרי אותו, עוזבת
מזכיר עם במיטה אותו תיעה

:בעייה יש שלפרקליט אלא תו.

10.15 שעה

 הוא גרושתו. את אוהב הוא
לה אפשרית דרך בכל מנסה
 אותה מטריד חיקו, אל שיבה

 הידיד עם מתיידד הרף, ללא
 בעל היפי שהוא שלה, החדש

 כל ועושה חופשיים, מינהגים
שגרו כדי דעתו על שעולה

בתפ אותו. לאהוב תשוב שתו
 סיגל ג׳ורג׳ הראשיים: קידים

 אנספק סוזן הפרקליט, בתפקיד
 קריסטופרסון קרים רעייתו, —

 מייסון מארשה ההיפי, בתפקיד
 מג- הפרקליט ידידת בתפקיד
 אחרי לנחמו המנסה זנוריהם,
 הסרט וינטרס. ושלי גירושיו,

.1973ב־ הופק

שבת
3. 26

 מאד ימים סידרה: •
 כ■ שידור — 8456( שרים
אנגלית). מדכר צכע.

 המשעשעת בסידרה נוסף פרק
 בארצות־הב־ הנוער הווי על

 שם החמישים. שנות של רית
 ריצ׳י להיפרד. ?ושה :הפרק

שהפ אלא נפרדים, וחברתו
סופית. אינה רידה
 הרככת :דראמה •

שי — 16.36( 5.48 של
אנג מדבר בצכע. דור

. ( ת י ה בשלישיית האחרון ל
 הסופר של המצולמים סיפורים

 הרכבת צ׳יבר. ג׳ון האמריקאי
 את יום־יום מסיעה 5.48 של
 שבמנה־ ממישרדו בלייק ג׳ון
 שדי- מגוריו עיירת על אטן
סיפו משני לנו המוכרת היל.
 ג׳ון צ׳יבר. של הקודמים ריו

 — אחד יום בה מוצא בלייק
 — הביתה מנסיעותיו באחת

 הנענית מזכירתו־לשעבר, את
 המזכירודלש־ לחיזוריו. הפעם
 על בג׳ון, לנקום מנסה עבר

 אליה התייחס לא שלדעתה
 לאקי- לורנם השחקן בהגינות.

 ג׳ון בתפקיד משחק נביל
מג ברטי־הארט ומרי בלייק,

ה המזכירה תפקיד את למת
צעירה.

ת: • מי הקו  ■ניין סידר
 שידור — 11.36(ר ט ושום

אנגלית). מדכר כצבע.
 בסידרה ממשיך הצלף הפרק

 ופא- בדיחות של הטלוויזיונית
 ג׳וני מתגלה זה בפרק רודיות.

 בכל הפוגע מעולה, צלף בתור
המטרות.
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