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הדחליל והר,מן: פאצ׳ינו
10.05 שעה רביעי, יום

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
13. 4 רב׳עי □1׳

ה מילחמת היסטורית:. סידרה #
 — 6 ערוץ — 9.10( בספרד אזרחים

 מדבר דקות, 50 שחור־לבן. כצבע, שידור
 חדשה היסטורית־דוקומנטרית סידרה אנגלית).

 רישומה את הטביעה אשר המילחמה את הסוקרת
 והיוותה המאה, של השלושים בשנות אירופה על

 בין שפותח והקטלני החדיש לנשק ניסויים שדה
העולם. מילחמות שתי

14. 4 חמ׳ש• יום

 — 3 ערוץ — 1.10( :מלאכת-יד •
ערכית). מדכר דקות, 15 בצבע, שידור
ומלמדת ומבוגרים לצעירים המיועדת תוכנית

 המצויים פשוטים בחומרים שימוש תוך מלאכת־יד
בית. בכל

 מניון מישפחת עלילתית: סידרה #
 שידור — 0 ערוץ — 10.15( כאמריקה

אנגלית). מדברת דקות, 50 בצבע,
 אירית מישפחה של תולדותיה את הסוקרת סידרה

 באירלנד הגדול הרעב בשנת .1845 מאז מפורסמת
 בחיים ולהתחיל לאמריקה להגר המישפחה נאלצה
הבלתי־מוגבלות. האפשרויות בארץ חדשים

18. 4 שני □1׳

 — 8.30( מאגי :קומית סידרה •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 בני הם שגיבוריה חדשה סידרה אנגלית).
 משמש הבעל כאשר הבינוני, המעמד מן מישפחה

 זמנה כל את מקדישה והאשה בית־ספר כסגן־מנהל
שובבים. ילדים בשלושה ולטיפול לבית

15. 4 שישי □1׳

 חמש-אפס הוואי :מתח סידרת •
 בצבע, שידור — הערוצים שני — 3.20(

 הפסקה אחרי אנגלית). מדבר דקות, 50
 לורד ג׳ק של דמותו האקרן אל חוזרת ארוכה

 ״חמש יחידת ראש — מק־גארט סטיב בתפקיד
ושוד. רצח תעלומות הפותר — בהוואי אפס״
10 מיספר :היסטורית סידרה •

 ס*. בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(
 מאחרי קורה מה אנגלית). מדבר דקות,

 ,10 מיספר דאונינג ברחוב הנעולות הדלתות
 ואילו בריטניה, ממשלות ראשי של מישכנם
הפו החלטותיהם על חייהם לאורח היו השפעות
 אישיים אירועים הסוקרת חדשה סידרה ליטיות?

לשעבר. ראשי־ממשלות של בחייהם

16. 4 שפת יום

 ערוץ — 8.30( מ־א־ש :קומדיה •
אנג מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6

 רבה. לפופולריות שזכתה קומית סידרה לית).
האמ הצבא של שדה בבית־חולים מתרחשת היא

 בהומור ומתארת קוריאה, מילחמת בעת ריקאי
 רופאים בין הקלעים מאחורי המתרחש את שחור

 :הסידרד. גיבורי לפקודיהם. מפקדים ובין ואחיות,
 סטירס דיוויד מורגן, הרי פרל, מייק אלדה, אלן

סוויפט. ולורטה

17. 4 ראשזן יו□

 הוורוד הפנתר :אנימציה סידרת •
 20 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 5.50(

ש מצויירים סרטים אנגלית). מדבר דקות,
 ברקע כאשר הורוד, הפנתר הוא הפעם גיבורם
 הנושא הסרט מן מנסיני הנרי של נעימתו נשמעת

זה• שם
 — 8.30( טקסי קומית: סידרה •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 0 ערוץ

 בתוכה הממזגת אמריקאית סידרה אנגלית).
 בתחנת־ מתרחשות הסצינות דרמה. עם קומדיה

 טיפוסים המאכלסת בניו־יורק, סנשיין המוניות
 ג׳וד הראשיים בתפקידים דופן. ויוצאי שונים
קונווי. וג׳ף הנר מרילו הירש,
19. 4 שליש• •ום

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

 לבית האחים שני בין המאבק אנגלית). מדבר
 סחיטה באמצעות מצליח ג׳יי־אר מחריף. יואינג
 מבארו- מוגבלת בלתי נפט לשאיבת רשיון להשיג

 שנה תוך רווחים לממש מאמצעיו במיסגרת תיו,
 בחייה חדש גבר בחברה. השליטה את ולהשיג

 בני בקרב אי-נוחות לתחושת גורם אלי מיס של
 קליף של תיסכולו מחריף ובינתיים המישפחה;

בעסקים. כישלונותיו נוכח

ימ1היוד בסלוח׳ה שיפורים
 את ומשפרת מגוונת הירדנית הטלוויזיה

 במיסגרת חודשים. לשלושה אחת תוכניותיה
 נוספו באפריל 1ב־ שהתחיל האביב תיבנון

 וכן מקומית בהפקה רבות, חדשות תוכניות
 המקומיות התוכניות בין מיובאות. סדרות

 ״אלה ״,83 ״קולנע לציון: ראויות החדשות
 הטלוויזיה״, ״שבועון ״אורות״, היין״, הם

 התוכניות בתחום ואילו לאמנות״, ״אולפן
 :כגון מעולות סדרות התוספו הלועזיות
 ״מאגי״, בספרד״, האזרחים ״מילחמת

מניון״. ״מישפחת ״,10 ״מיספר
 החדשות הסדרות על נוספים פרטים

הבאים. בגלימות יימסרו

רביעי יום
4 .13

כ לעלות : תעודה •
ב שידור — 8.03( חומה

סרט עברית). מדבר צבע,
 הכותרת תחת בסידרה ראשון

 בישראל,״ רוחניות ״תנועות
 קר־ ״נטורי בתנועת המתמקד

לציונות. ויחסה תא״
ה קולנוע: סרט •

 שידור — 10.05( דחליל
 אנגלית). מדבר בצבע,
החו נוודים, שני של סיפורם

וחו הדרך באמצע יחד ברים
 האמריקאית. היבשת את צים

בתפ שאצברג. ג׳רי הבימאי:
 אל מופיעים: הראשיים קידים

הו הסרט הקמן. וג׳ץ פאצ׳ינו
.19ד4ב־ פק

ש ום חמי
4 .14

 מרום מי :דראמה •
 בצבע, שידור — 0.40(

 1883 בשנת עברית). מדבר
 שש שמנתה קבוצה התיישבה
 החולד, אגם שפת על מישפחות

 ״יסוד שהקימה ליישוב וקראה
 באיזור היד, היישוב המעלה.״

 המתיישבים ועל ביצות, של
ו בביצות מאבק תקופת עברה

סי התורכי. השילטון בגזירות
ה בשנה מתמקד הסרט פור

במ המתיישבים לחיי ראשונה
 ערכי את נוטשים כשהם קום,

גד :משתתפים בסרט הגולה.
 שרגא גאון, יהורם בסר, ליה

בק מוחמד נירגד, לירון הרפז,
ראו רובין, יאיר רוט, חנה רי,
 :הסרט בימאי ואחרים. דיין בן

גיל. (״כיימול״) חיים
עלו כרית :סידרה •
 שידור — 10.50( מים

 אנגלית). מדבר בצבע,
 בסידרד, ואחרון חמישי פרק

הסו של סיפרה על המבוססת
 עם בריטן. ורה הבריטית פרת
 לאוב־ ורה שבה המילחמה תום

היס ללימודי עוברת ספורד,
 את להבין רצונה בשל טוריה.

ש העולמי לטירוף הגורמים
חייה. את הרס

שיש• יום
4 .15

רג קולנוע: סרט •
— 10.15( -ונסוך; מיה

אנג מדבר בצבע, שידור
סי ד,בימאי של מערבון לית).

 היוצא באיש העוסק פולאק דני
 של המבודדים בהרים לחיות
לו הוא ארצות־הברית. מערב

הב השממה, עם להסתדר מד
 מתרגל בחורף, והיערות דידות
ול- החיות של החיים לדרכי

 במרחבים הפזורים אינדיאנים
בחייו. לאגדה והופך הריקים,

ת שב
4 .16

ב ר יסריון11רזםוחה ע
 0.15(נזכור זיכרון: •

 שידור־חו■ שחור־לבן, —
 פרקי עברית). מדבר זר,

 הזיכרון. ליום ושירים קריאה
בקי 1980ב־ הוקלטה התוכנית

 זמרים בה והשתתפו העוגן בוץ
 ד,בינ- והתיזמורת קיבוצים בני

קיבוצית.
ה שלום זיכרון: •
ב שידור — 0.55( גליל
שמו עברית). מדבר צבע,

 חללים שמונה על סיפורים נה
הלבנון. מילחמת של

ככ והיה זיכרץ: •
 שחור־לבן, — 11.15( לות

 ליום מחול חוזר). שידור
 סלי- פול של בבימויו הזיכרון

המנוח. נג׳ר

שון1י0 יום
4 .17

יזם־ד״עצמאזח ערב
 מהדורה :חדשות •

 שידור — 0.30( מיוחדת
עברית). מדבר בצבע,
 חדשות של מיוחדת מהדורה

 הדלקת מטקס -דיווח ובמרכזה
הרצל. בהר המשואות

 נשיא דבר :נאום •
 שידור - 7.35( המדינה

 עברית). מדבר בצבע,
יצ המדינה נשיא של בירכתו

העצמאות. ליום נבון חק
8.00(חגיגי קונצרט •

בצבע). שידור —
 ראש דבר :נאום •

 שידור — 8.30( הממשלה
 עברית). מדבר כצבע,
מנ ראש־הממשלה של בירכתו

העצמאות. ליום בגין חם
8.45(מבט חדשות: •

 מדבר בצבע, שידור —
 עם חדשות מהדורת עברית).

 עם ראיון ובו מיוחד, ניספח
 (״ר־ רפאל היוצא הרמטכ״ל

איתן. פול״)

וכסר: גיל
חמישי, יום

 מישפחת :תעודה •
שי — 9.30( העצמאות

עברית). מדבר בצבע, דור
 הטלוויזיה של היחידה ההפקה

 ־ ה־ ליום־ד,עצמאות הישראלית
נוכחי.

שני יום
4 .18

צמאות ■ום־׳הע
אה הדוד : דראמה •
כ שידור — 11.30( רון

שי עברית, מדבר צבע,

מרום מי
9.40 שעה

 בכיכובו דראמה חוזר). דור
ידין. יוסי של

 נעמי משירי :בידור •
ב שידור — 2.15( שמר
עב ומזמר מדבר צבע,
רית)•
עם ערב :בידור •
שי — 3.55( חפר חיים
 ומזמר מדבר בצבע, דור

 דן של בהנחייתו עברית).
בן־אמוץ.

 המילחמה :תיעוד •
 שידור — 5.05(לעצמאות

עברית). מדבר בצבע,
הלימו שהטלוויזיה סרט עוד
לטלווי להשאיל הואילה דית
לוח מילוי לשם הכללית, זיה

 מובאים זה בסרט המישדרים.
 לוחם נער של מיומנו פרקים

תש״ח. במילחמת
ל מסיבה בידור: •
1 — 0.30( וילנסקי משה

ומז מדבר בצבע, שידור
עברית). מר

- קוז׳אק :מותחן •
 בצבע, שידור — 10.45(

מ תשורה אנגלית). מדבר
 כוח על ישראל לתושבי יוחדת
 1— ב* עלוב מישדרים לוח ספיגת

1 העצמאות. יום

שליש• יום
4 .19

 מימי בית סידרה: •
שי — 8.03( עתיקות כר

אנג מדבר בצבע, דור
 בסידרה אחרון פרק לית).

 צ׳אר* של סיפרו על המבוססת
דיקנס. לס

 אירוויזיון, :בידור •
 שידור — 10.20( א׳ חלק

 בל־ ומזמר מדבר כצבע,
 מישדר אירופה). •טונות

 שבהם שניים, מתוך ראשון
להש שנבחרו השירים יוצגו
ל הכלל־אירופי במישדר תתף

בידור.
 יאומן לא מותחן: •

שי — 10.50( יסופר כי
אנג מדבר בצבע, דור

 ״הבקבוק הכותרת תחת לית).
 ״" אחד עוד אדמות״ עלי האחרון
מעולה בריטית סידרה מפרקי

זו.


