
ת חובניווו עדפו  מו
ה טלוויזי ת ב אלי ר ש הי

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
מנו ■ום 2. 4 דג  החי עולם נפלאות את ופשוטה קלה בשפה ארת7

והצומח.

2 7 .  4
 של לחופו נופים: •

 ב* שידור — 5.30( ים
עברית). מדבר צבע.
 נופי על לאהן פיטר של סירטו

הישראלי. בחלקו הים־התיכון,
 8.30( תצפית :מדע •

 מדבר כצבע. שידיר —
ל דו־שבועי מגזין עברית).

מו המגזין ורפואה. טבע מדע,
ופ הרעש לנושא הפעם קדש

בשמיעה. גיעתו
ג׳ו קולנוע: סרט •

השפעה בעלי אנשים ומק־קוון: פלורייט
10.30 שעה מוצאי־שבת,

5 .3
 תה• הפועל: כינוס •

 — 3.30( השחייה רדיות
 בצבע. שיתר — 5.00

עברית). פרשנות
 הנעלם אחר מסע •

 בצבע. שידור — 8.03(
 נוסף פרק אנגלית). מדבר

 הכותרת תחת בסידרת־המילוי,
הפסחא. באיי הטבח
סונטאן איב :בידור •

— 10.15( כאולימפיה
 וסז־ מדבר בצבע• שידור

בי תוכנית צרפתית). מר
ה של להופעתו המוקדשת דור
מונטאן. איב והשחקן זמר

באפלה בודדה :וצימבליסט הפבדן
10.15 שטה שישי, יום

ה אנגלית). מדבר צבע,
הוד. רובין פרק

הולי זוהי :סידרה •
בצ שידור — 8.03( ווד

הפרק אנגלית). מדבר בע,
עליהם. פסח שהאוסקר כוכבים

קרובים, :סידרה •
 שידור — 8.30( קרובים
 עברית). מדבר בצבע.

 המישפחתית בסידרה נוסף פרק
הממ הלימודית, הטלוויזיה של

 הטלוויזיה את ומלמדת שיכה
 עשיית בהילכות פרק הכללית

 0.30( קאז : סידרה •טלוויזיה.
 מדבר בצבע. שידור —

 נגד קזינסקי הפרק אנגלית).
 מישפטיו בסיפור ממשיך בנט,

 לכן קודם שהיה הפרקליט של
עבריין.

 הקול :מונודראמה •
 שידור — 10.00( האנושי
עברית). מדבר בצבע.

אלו ניסים המחזאי של עיבוד
ב קוקטו, ז׳אן של למחזהו ני

אלמגור. גילה של כיכובה

ראשון יום
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 טקס :הפועל סינוס •
 8.03(חי בשידור הפתיחה

 קריינות כצבע. שידור —
 ומיוחד ישיר שידור עברית).

ה כינוס של הפתיחה מטקס
.13ה־ פועל
דאלאס :סידרה •

 בצבע. שידור — 10.00(
מסי בפרק אנגלית). מדבר

 מים מתכננת בר־בי־קיו בת
ה הבודבי-קיו מסיבת את אלי

 כאשר יואינג, בחוות שנתית
תככים. נרקמים מסביבה

ש יום לי ,ש

היל ג׳ון ברגר:
10.05 שעה רביעי׳ יום

ב שיתר — 10.05( היל
אנגלית). מדבר צבע.
 וידר־ בו הבימאי של סירטו

 אלווירה הסרט יוצר ברג,
 בגי- עוסק הסרט מאדיגאן.

 ארצות־הב־ של בור-הפועלים
 שיר- על מבוסם והתסריט רית,

 המפורסם האמריקאי הפועלים
 באאז. ג׳ון בפי המושר היל ג׳ו

 טומי מככב היל ג׳ו בתפקיד
 לראשונה הוקרן הסרט ברגר.
.1971 בשנת

חמיש יום
4 .2 8

 על הקרב תעודה: •
 — 0.30( פו ביאן דיאן

 קריינות בצבע. שיתר
ה המצודה סיפור עברית).

 שעמדה בוויטנאם, צרפתית
 ב־ הווייט״נאמים מיתקפות מול

ה תבוסת את מנעה לא ,1954
 השלב זו. בארץ הצרפתי צבא
 הצרפתית מפלת אחרי הבא,
לווייט האמריקאים כניסת היה

נאם.
 ושמה עיר :סידרה •
 שידור — 10.20( אלים

אנגלית). מדבר בצבע.
 המבוססת בסידרה שני פרק
 נוויל הסופר של סיפורו על

ייסורים. הכותרת תחת שוט,

שיש• יום
* .2 9

בוד :קולנוע סרט *
 — 10.15( באפלה דה

אנג מדבר בצבע. שידור
 על המבוסס מתח סרט לית).

 זה נוט. פרדריק מאת מחזה
 פושעים כנופיית של סיפורה

 מישלוח כי בטעות, המאמינה,
אשד, של בדירתה הוסתר סמים
■■■■ו......י 64 _

רביעי יום

 אלכסנדר :תרבות •
 שידור —10.50( נייבסקי

 מר לבן. שחור + כצבע
ש טלוויזיונית, יצירה פיקה).

ה היצירה קטעי משולבים בה
 נייבסקי אלכסנדר מוסיקאלית

בימ גדול של מסירטו וקטעים
 אייז- סרגיי ברית־המועצות, אי

בגי עוסקת היצירה נשטיץ.
קדמון. רוסי בור

י1ש יום
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תח :הפועל כינוס •
 עד 3.30( השחייה רויות
 בצבע. שידור — 5.00

עברית). פרשנות

להו מנסים הפושעים עיוורת.
 הסחורה את בכוח מידיה ציא

 לגבור מצליחה היא אך היקרה,
טר הוא הסרט בימאי עליהם.

 ג׳יימס סירטי (בימאי יאנג נס
 :הראשיים בתפקידים בונד).
 רי- ארקין, אלן הפבורן, אודרי
ו ווסטון ג׳ק קארנה, צ׳ארד
 הופק הסרט צימבליסט. אסרם
.1967 בשנת

ת שב
4 .3 0

 מאד ימים :סידרה •
 שידור — 8.30( שרים

אנגלית). מדבר בצבע.
 הוא לגור, בא מי פו הפרק

מאו פרקים בסידרת הראשון
 כאשר בסידרה, יותר חרים
 ה- לכוכב למעשה הופך פונזי

 בני הווי את המתארת סידרה,
החמישים. בשנות הנוער
אנשים :דראמה •
 — 10.30( השפעה בעלי

אנג מדבר בצבע. שידור
ת).  בבית- ומלצרית מלצר לי
בעבו מואסים שומם הארחה

ומפו גדול כשבית־מלון דתם.
מיש על מודעה מפרסם רסם
 נשוי, לזוג ומלצרית מלצר רות

כ להתחזות השניים מחליטים
 לעבודה. ומתקבלים נשוי זוג
ה הזוג תדמית את לחזק כדי

 בן להם ממציאים גם הם נשוי,
 חיה אידית אך העשרה. בשנות

 ברגשנות אמהותה אשליית את
 פ־ ג׳ון מככבים בסרט מרובה.
 אשתו היא (שבחיים לורייט

 מק- ואלק אוליביה) לורנס של
 תיאטרון שחקני שניהם קוואן

באנגליה. ידועים
 ושוס* ויין : קומדיה •

ב שיתר — 11.20( טר

 — 0.10( העליזה החבריה לילדים: •
 דקות. 25 כצבע. שיתר — 3 ערוץ
 חבורת על אנימציה סידרת אנגלית). מדבר

 משלבת הסידרה השונות. הרפתקותיהם ועל ילדים
 שונים מיקצועות בעלי בהציגה חינוכי, מסר גם

לחברה. תרומתם את התורמים
 סיימון את סיימון :מתח סידרת •

 בצבע. שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות. 50

 בעיר הפועלים צעירים בלשים שני הם שגיבוריה
ומסיי ארצות־הברית של מיזרחה בדרום סן־דייגו

ושוד. רצח תעלומות בפיתרוו עים

2. 4 חמתנו׳ יונו 8

 0.30( נפלא עולם לילדים: •
אנג מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 3

ומת המציגה לילדים, דוקומנטרית סידרה לית).

 — 5.50( העולם ילדי לילדים: •
 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 3 ערוץ

 של הווי המתארת בריטית סידרה אנגלית).
והגזעים. האומות כל בני וצעירים ילדים

2 שיעני 'יונו 9 .4
 עוואד אבו שכונת למישפחה: •

 בצבע. שידור — הערוצים שני — 1.25(
 קומית- סידרה ערבית). מדבר דקות. 40

 סישפחה של חייה על מקומית, בהפקה סאטירית
 של בעליו שהוא העמידה בגיל אב עם עירונית,

ילדיהם. ושני עקרת־בית אם השכונתי, בית־הקפה
 טיילר מרי של המופע קומדיה: •
 דקות. 25 — הערוצים שני — 3.25( מור

הסד אחת אנגלית). מדבר בצבע. שידור
 מרי בארצות־הברית. המוצלחות הקומיות רות

 ריצ׳ארדם, מרי של דמותה את מגלמת מור טיילר
 בתחנת הפקה כעוזרת העובדת קרייריסטית, רווקה

 אסנר, אד משתתפים בסידרה מקומית. טלוויזיה
מק־לאוד. וגווי! הרפר ואלרי
 יאומן לא הומוריסטית: סידרה •

 25 בצבע. שידור — 0 ערוץ — 8.30(
 עם קלילה סידרה אנגלית). מדבר דקות.
 סיפורים בסידרה פרק. בכל המתחלפים שחקנים

מפתיע. סוף עם סאטיריים־הומוריסטיים

ת יו□ ב 3. 4 ש 0

— 8.30( מ-א-ש :קומדיה •
 אנג' מדבר דקות. 25 בצבע♦ שיידור — 0

 בבית־חולים־שדה המתרחשת קומית סידרה לית).
 קוריאה, מילחמת בעת האמריקאי הצבא של

 מאחורי המתרחש את שחור בהומור ומתארת
ופקו מפקדים ובין ואחיות, רופאים בין הקלעים

 אלן הסידרה: גיבורי ורחוקה. זרה בארץ דיהם
 סטריס דיוויד סורגו, הרי פרל, מייק אלדה,

סוויפט. ולורטה

שון □1׳ א 1. 5 ר
— 5.55( המוזר הזוג :אנימציה

 מדבר דקות. 15 בצבע. שידור — 3
 שגיבוריה מצויירים סרטים של סידרה אנגלית).

וחתול. כלב הם
 — 0.10( נאני :עלילתית סידרה •
מד דקות. 50 בצבע. שידור — 0 ערוץ

בתחי באנגליה מתרחשת העלילה אנגלית). בר
 אומנת של קורותיה את מספרת והיא המאה, לת

ומח ואילי־הון אצולה בני של בבתיהם העובדת
ילדיהם. את נכת

2. 5 י1ש יום
 — 8.30( טקסי קומית: סידרה •
 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 0 ערוץ

 בתוכה, הממזגת אמריקאית סידרה אנגלית).
 בתחנת־ מתרחשות הסצינות דראמה. עם קומדיה
 שונים טיפוסים המאכלסת בניו־יורק, מוניות

 הירש, ג׳וד הראשיים: בתפקידים ויוצאי־דופן.
קונווי. וג׳ף הנר מרילו

שו יום 3. 5 שלי
5.50(מקדי-חירום לילדים: סידרה •

 דקות. 20 כצבע. שידור — 3 ערוץ —
 שבמרכזה אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר

עזרה. קריאת לכל הנענה מכבי-אש צוות
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות. 50 כצבע. שידור — 6 ערוץ —
 מחריפה האחים בין היריבות אנגלית). מדבר

 גדולה כמות להפיק ג׳יי-אי של החלטתו רקע על
 של במינימום מבארותיו, נפט של האפשר ככל
 המחודש הקשר ומתהדק הולך בינתיים זמן.
 להינשא לזו זה שהבטיחו וסו-אלן, ג׳יי-אר בין

הזוג. בפני קשיים מערים ברנם קליף אך שנית,


