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פופ עד :סידור •
כצבע, שידור —

לוע מזמר עכרית מדבר
 גברים להקות בתוכנית זית).

 להקת אוויר, אספקת בעבודה,
טרמפ. וסופר השחפים

דאלאס :סידרה •
ע. שידור — 9.30(  מב

חמי בפרק אנגלית). מדבר
 קליף מאלץ בחבית דולרים שה

ל להיכנע ג׳יי־אר את בארנס
ומ יואינג נכסי על תביעותיו

גרמנית). מזמר בעבע.
 כפי מנדלסון, מאת אורטוריה

 בבריכת ביצוע במהלך שצולמה
בירושלים. הסולטאן

זיכ סרטטלוויזיה: •
 רייקר אווה של רונה

 בצבע. שידור — 9.35(
 דרמת-מתה אנגלית). מדבר

 דונלד של סיפרו על המבוססת
ל מנסה זקן מיליונר סטנווד.

 אוניית־נום־ ממעמקים משות
 על- שהוטבעה בריטית, עים
 מילח־ פרוץ עם הגרמנים ידי

 בסרט השנייה. מת־העולם
 רו־ ווד, נטאלי מככבים

 בלאמי, ראלף פוקסוורת, ברט
 ז׳אן־פייר דילמן, בראדפורד

פרר מל מקדואל, רודי אומון,

האב יום ולינדהארסט: אוקרארדט
10.30 שעה מוצאי־שבת,

מ ג׳יי-אר בעיקול, עליו איים
 יש לריי מזימות. לרקום משיך

 יוצאת פאם בעסקיו. קשיים
ב קצר לביקור מבית־החולים

חווה.
דמותם :תעודה •

 — 10.20( עיניי מול אל
אנג מדבר בצבע. שידור
ת).  יהודי על סרט-תעודה לי

 מיל- שתי שבין בתקופה פולין
מוע היה הסרט חמות־העולם.

 לסרטים האוסקר לפרס מד
.1981 לשנת תיעודיים

שני יום
מסת ערב

3 .2 8
 קונצרט :מוסיקה •

כצבע). שידור — 8ג5(
 בדו- ותיזמורת לצ׳לו קונצ׳רטו

ה עם היידן, יוסף סאת פז׳ור
רוסטרופוביץ. מסטיסלאב סולן

פסח סדר :דת •
 — 8.45( שילר בקבוצת

ומז מדבר בצבע, שידור
מצו פסח סדר עברית). מר
 אבי- שמואל הרב בהנחיית לם

דור־הכוהן.
ה קולנוע: סרט •

 — 9.55( המופלא שיגעון
אנג מדבר בצבע• שידור
 על המספרת מלודרמה לית).

 ואחר- שהתאלמנה אשת־רופא
 שחצנותו בגלל מתעוורת כך
 קל־דעת. נער־שעשועים של

 רוק ויימן, ג׳יין מככבים בסרט
מורהאד. ואגנס הדסון

ע 1111 שיו
סח0 ואי מוצאי
3 .2 9

 — אליהו :מוסיקה •
שידור — 8.45( א׳ חלק

1.■■6 0

 ב־ הופק הסרט שחקנים. ועוד
1980.

רביעי יום
3 .3 0

 10.05(שפי דראמה: •
מדבר בצבע. שידור —

 של מחזותיו אחרון אנגלית).
 ה* בהפקת ארמוהם סומרסט

 ביקורת היא הדראמה בי־בי־סי.
 של האנוכי חייהם סגנון על

אליגו קומדיה זו הממון. בעלי
 ספר הוא שפי שגיבורה רית,

גב לתיספורות אופנתי בסלון
 בלונדון. עשיר ברובע רים
 כסף בסכום לפתע זוכה שפי
 מצוות את לקיים ומחליט ענקי

לע ולחלקו החדשה, הברית
 שפי בתפקיד ולנזקקים. ניים

 הוסקינס, בוב השחקן מופיע
 צ׳ארלס מריה אשתו בתפקיד

 מופיעה בסי הזונה ובתפקיד
מארשל. לינדה

3 .31
 המין חיי תיעוד: •

 — 9.30( הצמחים של
אנג מדבר בצבע. שידור
 יצא הבי־בי־סי צוות לית).

 וצילם זה בשם ספר בעיקבות
 חיי־דד את שנים חמש במשך

ב והפרחים הצמחים של מין
אמ במרכז בקוטב, אוסטרליה,

 :קריינות ובבריטניה. ריקה
אודגד. אריה
עלו כרית :סידרה •
 שידור — 10.20( מים

אנגלית). מדבר כצבע.
 הנו־ הכותרת תחת שלישי פרק
 מתוארים ובו הנזילחנזה שך

 על והשפעתם המילחמה איימי
 האנגליה הסופרת המחברת,

בריטן. ורה

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
3. 5 רביע■ 01׳ 0

9.10(מרקו־פולו :היסטורית סידרה •
 דקות. 50 בצבע. שידור — 0 ערוץ —

 הטלוויזיה בהפקת סידרה אנגלית). מדבר
האי של והרפתקותיו מסעותיו אודות האיטלקית

 בסידרה .13זד במאה לסין שהגיע הראשון רופי
 אן לנקסטר, ברט כמו ידועים שחקנים מככבים

ואחרים. גילגולד ג׳ון בנקפורט,
ושותפיה קאסי :מתח סידרת •

 50 בצבע. שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 בכיכובה סידרת־מתח אנגלית). מדבר דקות.

 פרטית חוקרת דיקינסון, אנג׳י השחקנית של
ק מישרד־חקירות ובעלת מעסי  ובלשים, חוקרים ה
ורצח. שוד תעלומות ופותר

31 3 תימיש׳ יום
— 6.25( העולם ילדי לילדים: •

 דקות. 25 בצבע. שידור — 3 ערוץ —
 הווי המתארת בריטית סידרה אנגלית). מדבר

והגזעים. האומות כל בני וצעירים ילדים של
83(0( כנג׳מין טוראית :קומדיה •

 דקות. 25 כצבע. שידור — 6 ערוץ —
אמרי שחקנית פטרסון, לורנה אנגלית). מדבר

 בסידרה הראשי התפקיד את מגלמת צעירה, קאית
 טוראית של ותלאותיה הרפתקותיה את המספרת זו

האמריקאי. בצבא

1. 4 יום!עוישי
 שני — 2.15( כדורגל ספורט: •

 דקות. 90 בצבע. שידור — הערוצים
 של נבחרים כדורגל מישחקי אנגלית). מדבר
 ובגרמניה באנגליה הלאומית מהליגה קבוצות

המערבית.
 —9.10( פרון אוויטה ביוגרפיה: •
 דקות. 50 בצבע. שידור — 6 ערוץ
 הנשים אחת של קורותיה אנגלית). מדבר

 ורבת- השאפתנית אשתו ,20ה־ במאה הבולטות
 פרון, חואן בשעתו, ארגנטינה רודן של ההשפעה

 ועלתה צעירה שחקנית דרכה בתחילת היתה אשר
 מוכרת ובלתי צעירה מכוכבנית מסחררת במהירות

באר הראשונה הגברת לתפקיד עד בעיר־שדה,
גנטינה.

2. 4 שמת יום
8310(ובנה ג׳ונס העלמה :קומדיה •

 דקות. 25 בצבע. שידור — 6 ערוץ —
 של בכיכובה בריטית קומדיה אנגלית). מדבר

 בהצלחה המתמודדת וילקוקם פאולה השחקנית
 טיפול והיא בימינו, הנפוצה בתופעה ובקלילות

הנישואין. למיסגרת מחוץ שנולד בילד
 מוצ־ של הבידור תוכנית :בידור •

 שיתר — 6 עתץ — 9350( איתזבת
 שונות). בשפות מזמר דקות. 30 בצבע.
 הלועזי הערוץ של המרכזית הבידור תוכנית
בירח.

3. 4 ראשון יום
 — 53)0( השחור הסום לילדים: •

 דקות. 25 בצבע. שיתר — 3 ערוץ
 חיבה קשר על לילדים סידרה אנגלית). מדבר
גזעי. וסוס ילדים בץ ואהבה

4. 4 שני יום
7.45( פולקלור ריקודי פולקלור: •

 דקות). 15 בצבע. שידור — 6 ערוץ —
 כאשר שונות, מארצות פולקלוריסטיים ריקודים

ארץ. מאותה נוף מראות ברקע
ואשתו הארט בלשית: סידרה •

 50 בצבע. שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 בסידרה חדש פרק אנגלית). מדבר דקות.

פאוארם. וסטפני וגנר רוברט של בכיכובם הוותיקה
5. 4 שלישו יום

הבלתי־אפשרית המטרה :תעודה •
 25 בצבע. שיתר — 3 ערוץ — 6.35(

זו דינמית סידרה אנגלית). מדבר דקות.
והישגי האנושות המצאות את לעומק בוחנת
החיים. שיטחי בכל המדע
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות. 50 בצבע. שיתר — 6 ערוץ —
 את חידשה ג׳וק של צוואתו אנגלית). מדבר

 אחד כל כאשר ובובי, ג׳יי-אר בין האיתנים מאבק
 את להוכיח שלו בדרכו לפעול מנסה משניהם
 קליף של אמו נכנסת בינתים בעסקים. הצלחתו

 לפגוע מוצהרת במטרה הנפט עיסקי לעולם ברנס
לבנה. עולל אשר על כנקמה ג׳יי-אר, בעסקי

מצחיקות פנים ואסטר: הפבורן
10.15 שעה שישי, יום

4 1
מצ פנים :קולנוע •

 שידור — 10.15( חיקות
אנג ומזמר מדבר בצבע•
 על מוסיקלית קומדיה לית).

בהש בניו־יורק האופנה עולם
ה (צלם אסטר פרד תתפות
(דוג הפבורן ואודרי צמרת)
דונן. סטנלי הבימאי: מנית).

ת שב
4 .2

מאו ימים סידרה: •
שידור — 8310( שרים

אנגלית). מדבר בצבע,
 עיוורת פגישת הכותרת תחת
 הווי סידרת מסירטי אחד עוד

 במהלך בארצות־הברית הנוער
 ריצ׳י הולך הפעם .50ה־ שנות

 בנערה מלווה כשהוא למסיבה,
ראה. לא שמעולם

 האב יום :דראמה •
 בצבע. שידור — 10310(

 שנטש אב אנגלית). מדבר
מ קשר ליצור מנסה בנו את

 שנים אחרי הבן עם חודש
 מופיע האב בתפקיד רבות.
ש אוקרארדט יוברט השחקן

העם). באוייב שיחק

ראשון יום
4 .3

ל מסיבה בידור: #

 — 8.55( וילנסקי משה
 ומז- מדבר בצבע, שידור

 ואט- חברים עברית). זמר
 למלחין מסיבה עורכים נים

אלי :משתתפים וילנסקי. משה
 רודנסקי. שמואל הכהן, הו

רבים. ועוד שפירא טליה
 כד קולנוע: סרס •

 — 10.10( הקופים כב
אנג מדבר בצבע, שידור
בכי בידיוני מדע סרט לית)•

 קים האסטון, צ׳רלטון של כובם
מקדואל. ורודי האנטר

עוני יום
4 .4

אליהו :מוסיקה •
 שידור — 9.15( ב׳ חלק

גר ומזמר מדבר בצבע•
מנית).

 :טלוויזיה סרט •
 — 10.00( השער נערת
אנג מדבר בצבע. שידור
 סיפור על המבוסס סרט לית).

 דרך שכוכבה נערת־שער של
 לפיר- וזכתה בארצות־הברית,

 היותה אחרי ולהצלחה סום
 כתב-העת של נערת־החודש

 ג׳ני :הראשי בתפקיד פלייבוי.
קד טוני של בתם קרטיס, לי

לי. וג׳אנט טים

שי יום שלי
4 .5

 ייאד לא סידרה: •
 — 11.20( יסופר כי מן

אנג־ מדבר בצבע. שידור
 לכרות נא הואל הפרק *,לית).

 נד אחד עוד מביא יברך ק את
זאת. סידרה של סיפור־האימה


