
 מועדמוח חוכו־וח
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
4 .20

 רודה קומית: סידרה •
 בצבע. שידור — 8.03(

מחפ הפרק אנגלית). מדבר
בתי ממשיך מרטין את שים
 גרושה של הרפתקותיה אור

ניו־יורקית.
מא :טלוויזיה סרט •
 באפ-בי-איי הקלעים חורי

 כצבע. שידור — 10.05(
 מתה סרט אנגלית). מדבר

 המי- של מיוחדת יחידה על
 האמריקאית, הפדרלית שטרה

 באיגוד פרשת־שחיתות החוקרת
הפר ניו־יורק. של הסווארים

 ד סמים בהברחת קשורה שה
ה בתפקידים מאורגן. בפשע

:השחקנים מופיעים ראשיים
 ביאנקו, דל טוני קונורם, מיי |

ה־ סרבינו. ופול קייטם סטיב

 שזכה סרט ועל ספר על ססת
(בכיכו רבה בהצלחה בעבר

 זה מק-קנה). וירג׳יניה של בה
 הפלישה רקע על סיפור־אהבה

 מיל־ בימי למלאיה היפאנית
 העוסק השנייה, העולם חמת

 רד פג׳ט. ג׳ין של בקורותיה
 הד זוועות את חושפת סידרה

תוש נקלעו שלתוכן מילחמה
שנכב הבריטית, המושבה בי

היפאנים. בידי שה
שלו קומית: סידרה •
 10.50( אחת כדירה שה
 מדבר כצבע. שידור —

 המיש־ כללי הפרק אנגלית).
חק.

שישי יום
4 .22

 פיט דייזי מחול: •
כצבע. שידור — 0.15(

אלים ושמה עיר מורט:
10.00 שטה חמישי, יום :חדשה סדרה

ב חודשיים לפני הוקרן סרט
הירדנית. טלוויזיה

חמישי! יום
21. 4

 שירי לקט :בידור •
 ,1083 האירוויזיץ תחרות

 שידור — 0.30( שני חלק
ככ ומזמר מדבר כצבע.

 השירים בץ לשונות). מה
הזמ של שיריהם — שיושמעו

 את: המייצגים והלהקות רים
גר קפריסין, יגוסלוויה, הולנד,
 פורטוגל, ישראל, דנמרק, מניה,

ולוכסמבורג. בלגיה אוסטריה,
 עיר : חדשה סידרה •

 — 10.00( אליס ושמה
אנג מדבר בצבע. שידור
 דרמא- טלוויזיה סידרת לית).

המבו־ פרקים, שישה בת תית
44

 שזכתה תוכנית מוסיקה).
מש התוכנית הזהב. ורד בפרס
 בתחום חדשים רעיונות לבת

מבצ הריקודים את הריקוד.
 באנגליה, הרקדנים גדולי עים

שונים. בסיגנונות
 גלד קולנוע: סרט •
כ שידור — 0.55( דיה

 אנגלית). מדבר צבע.
 יפהפיה, דוגמנית של סיפורה

ע בנער־שעשועים המתאהבת
ביני הקשר כאשר ונשוי. שיר
 מדי מכביד להיות הופך הם

 לעיר לעבור מנסה היא לדידה,
 את מחדש לבנות כדי אחרת
 דר־ התמוטטות באה אז חייה.

 סרט בשניהם. הפוגעת מאתית,
 עטו מפרי רומן על מבוסם זה

שהו או׳הרה, ג׳ון הסופר של
הרא הסרט זה .1960ב־ פק
 טיילור אליזבט כיכבה שבו שון

 קשה, ממחלה החלמתה לאחר
 על אוסקר בפרס זכתה והיא

התפקי את זה. בסרט הופעתה
מגלמים בסרט האחרים דים

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
20. * רביע■ יום

 — 8.30( כלבד למורים קומדיה: •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 0 ערוץ

 הפעם המטפלת חדשה. קומית סידרה אנגלית).
 העלילה ותלמידיהם. תיכוניים בתי-ספר במורי

בתפ באנגליה. עיוני תיכון בבית־ספר מתרחשת
 אדם סל, נורמן רדגריב, לין הראשיים: קידים
קרון. וריצ׳ארד ארקין
 מילחמת־האז־ :היסטורית סידרה •

 שידור — 0 ערוץ — 0.10( בספרד רחים
אנג מדבר דקות, 50 ושחור־לכן, כצבע

 היסטורית־דוקומנטרית, סידרה וספרדית). לית
 בספרד מילחמת־האזרחים מהלכי את המשחזרת

 היסטורית פרספקטיבה מתוך ,1939־1936 בשנים
 ראיונות בשילוב סרטים, בקיטעי שימוש ותוך

זו. במילחמה חלק שנטלו אישים עם
21. 4 חמיעו■ יום

 0.10( החכרה עלילתית: סידרה •
 דקות, 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ —

הפמי הגל ברוח חדשה סידרה אנגלית). מדבר
 אם ודינמית, צעירה יפה אשד. במרכזה ניסטי•
 של מקומו את לתפוס שהחליטה ילדים, לשני
 דירקטריון בראש — מהתקף־לב שנפטר — בעלה

 חברי של רוחם למורת זה כל חברת־ענק. של
והשמרנים. המבוגרים ההנהלה

2. 4 '10'1ע □1' 2

הע שני — 2.15( לאסי :לילדים •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — רוצים

המפור הילדים כסידרת חדשים פרקים אנגלית).
 לשעשע הממשיכה לאסי. הכלבה על ביותר סמת

העולם. בכל הטלוויזיה צופי את ולהקסים
 חמש־אפם הוואי מתח: סידרת •
 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 4.50

 בכיכובו סידרת־מתח אנגלית). .מדבר דקות,
 — בהוואי חמש-אפס יחידת כראש לורד, ג׳ק של

נאמן. צוות בעזרת ושוד רצח תעלומות הפותר
 קרסט פלקון עלילתית: סידרה •

 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15
 אשתו וייסן, ג׳ין אנגלית). מדבר דקות,
 זו, בסידרה מככבת רגן, הנשיא של לשעבר

 קטנה אמריקאית בעיירה מתרחשת שעלילתה
 ותככים מזימות ביינותיה. המפורסמת בקליפורניה,

אשה. בידי הנשלטת מורחבת׳ בני־מישפחה בין

25. * שסח יום
 המוזר הספורט עולם :ספורט •

 25 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.55(
המצי מרתקת סידרה אנגלית). מדבר דקות,

 אין ומסוכנים. מוזרים נדירים, ענפי־ספורט גה
זו. מסידרה להנות כדי שפות בידיעת צורך
תר: •  מוצ״ש של תוכנית־כידור כי

 30 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.30(
 שונות). אירופיות כשפות מזמר דקות,

 בירדן. הלועזי הערוץ של המרכזית תוכנית־הבידור
 הראשונה השורה מן אחרים ואמנים רקדנים זמרים,

מרשימה. בהופעה
• ר&עוו! יום * •*.2

0.15(יאמן לא :משעשעת סידרה •
דקות, 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ —

 קהל לפני המצולמת תוכנית אנגלית). מדבר
 מעשים עוצרי־נשימה, להטוטים טלוויזיה. באולפן
במשקל פיל כגון: מדהימות ותופעות מוזרים

 שוכב שמתחתו מעץ, מישטח על מהלך טון 3
 כדורגל שחקן ושלם. בריא היוצא יוגה, איש

 מחומצה ניזוק אינו שעורו אדם רגל! קטוע
 דייווידסון, ג׳ון על־ידי מוגשת התוכנית גפריתית.

קרוסבי. וקתי־לי דרקדנטון פרנק
25. * שזי ״וס

 כערכה קטן כית :לילדים סידרה •
 50 כצכע. שידור — 3 ערוץ — 0.35(

 .יותר חדשים פרקים אנגלית). מדכר דקות,
 מייקל עם רבים. בני-נוער על שהתחבבה בסידרה

מק וקתרץ גילברם ג׳ונתן גרסל, קרין לנדון,
גרגור. ׳

 — 0.10( סמיילי אנשי ריגול: •
 מדכר דקות, ס0 כצבע, שידור — 0 ערוץ

 ריגול רשת אודות מרתקת סידרה אנגלית).
בצרפת. רוסית
שו יום 20. * שדי

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

 בכל להשתמש מוכן ג׳יי־אר אנגלית). מדכר
 מבקש הוא ושליטה. עוצמה להשיג כדי אמצעי

 ״להיות סו־אלן׳ בהווה, וחברתו בעבר מגרושתו
 כדי רודף־נשים, בית־זיקוק בעל כלפי נחמדה״

בית־זיקוק. קניית בעיסקת לזכות

 אדי טיילור, של לשעבר בעלה
הברי היהודי והשחקן פישר,

הארווי. לורנס המנוח טי

שבת
4 .23

ה תחרות כידור: •
 האירוויזיון של 28ה־ זמר
 ממינכן כשידור־ישיר —

 כצכע. שידור — 0.00(
אירופה). כלשונות מדבר

 ושוס■ ויץ :בידור •
כ שידור — )11.00( טר

אנגלית). מדכר צבע.
 עוד בסטארדפורד רצח בפרק
הקומדיה. בראי היסטורי אירוע

ראשון יום
4 .24

 מכט-ספורט ספורט: •
 שידור — 8.03( מוגדל
עברית). מדכר בצכע•

הישר הליגה מישחקי סיקור
 בשל שנדחו בכדורגל, אלית

האירוויזיון.
דאלאס :סידרה •

בצכע, שידור — 0.30(

 נזיל׳ הפרק אנגלית). מדבר
בסאותפורק. חמה

 לכן בתם תעודה: •
 כצבע. שידור — 10.20(

שהו סרט אנגלית). מדכר

 סרט זהו סידיס. איליה בידי פק
ה שאותו מסיני, אישי פרידה

 ב- שנים שישב זר, תושב פיק
זה. איזור

שני יום
4 .25

 להיט עוד :בידור •
 כצכע. שידור — 8.03(

בי תוכנית אנגלית). מזמר
לועזיים. לפיזמונים דור

 מקורית: סידרה •
 — 8.30( קרוכים־קרוכים

עב מדכר בצכע• שידור
 ה־ בסידרה נוסף פרק רית).

ה הטלוויזיה של מישפחתית
לימודית.

 0.30(קאז :מותחן •
אנג מדכר בצבע. שידור
לצרה. אחות הפרק לית).

שלישי יום
4 .26

 כולכוטק צרכנות: •
 1סד שחור־־לכן. — 8.30(

הצרכ תוכנית עברית). כר
הישראלית. הטלוויזיה של נות

חלו טקס כידור: •
 — 0.30( אוסקר פרסי קת

אנג מדבר בצבע• שידור
 שבוע שנראה המישדר לית).

 400מ- יותר על־ידי לכן קודם
 תבל, ברחבי צופים מיליון

הטלוויזיה מסכי אל מגיע
 ייאמן לא :סידרה •

 — 11.00( יסופר בי
אנג מדכר כצבע. דור

לית).

גלוריה :והארווי טיילור
9.55 שעה שישי, יום


