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היהלו. וסיגל: סאנד רדפורד,
10.15 שעה שישי, יום

 — בידור טלוויזיה: •
 מזמר — 8.02(להיט עוד

לוע להיטים מיבחר לועזית).
זיים.

 המוסיקה קול רדיו: •
האופרה בימת מעל —

ם לה האופרה ).8.30( ה  של מ
, פוצ׳יני.

קול סרט טלוויזיה: •
 —10.05(קלודיד — נוע

 קולנוע סרט אנגלית). מדבר
 ברי, ג׳ון האמריקאי הכימאי של
 בית עוזרת של אהבתה על

 לפו־ ,ילדים לששה אם כושית,
 מלא גבר — בעיריה על־ניקיון

 מרומם. תמיד שמצב־רוחו חיים,
 בשכונות־ המתפתח הזה, הרומן
 בארצות־ גדול כרך של העוני

 בקולנוע חריג הוא הברית,
ההוליוודי.

 שודד על הומוריסטי מתח סרט
 מבית־ המשתחרר מוניטין בעל

 מטופל עצמו את ומוצא הכלא,
 הגיס השלומיאל. בגיסו שוב

 שוד מעשה לתכנן מתערב
 והוא דוגמתו, היה שלא מושלם,
להת בן־מישפחתו את משכנע

למיבצע. גייס

מומלצות תוכניות
7.3.84 רביעי חם
 ערוץ — 6.05(הדרדסים לילדים: סידרה •

 הטלוויזיה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3
 שכבשה הסידרה את זו בשעה שבוע מדי מקרינה הירדנית

 הכחולים, היצורים על העולם, בכל הילדים לב את
 חתחתול וחתולו הרשע שגרגמאל העליזים הקטנים,
הרף. ללא להם מציקים

 — 8.30( בית ביקורי קומית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ

 של העגמומיים במיסדרונותיו המתרחשת הומוריסטית
והחולים, הרופאים מן צחוק עושה הסידרה בית־חולים.

8.3.84 חמישי יום
6 ערוץ —5.30(באהבה מצרפת בידור: •

 הבידור מופע צרפתית). מזמר — דקות 90 —
 הירדנית. בטללודןיה. הצרפתי השידור של המרכזי

 בהופעה צרפתיים וקומיקאים זמרים מציגה התוכנית
ישנים. וגם חדשים שירים מיבחר עם קהל, לפני
6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •

 של נוסף פרק אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 ושאר ביתו מנהל המושל, על הקומית הסידרה

 השנון: מנהל־הבית דיבואה, בנסון בתפקיד אנשי־הצוות.
גיוס. רוברט
9.3.84 שישי יום
 שני — 1.50( עמאן לילות בידור: •

ערבית). מדבר — דקות 40 — הערוצים
 זמרים, הירדנית. הטלוויזיה של יוקרתית בידור תוכנית

מפורסמים. זמרים וחיקוי סאטירה מערכונים,
 50 — הערוצים שני — 3.40(סדורגל: •

 ממיטב כדורגל תחרויות אנגלית). מדבר — דקות
 באנגליה החולף בשבוע שהתקיימו העולמי, הכדורגל
המערבית. ובגרמניה

8.30(הבלתי־צפוי הומוריסטית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —

 בסידרה פרק. בכל המתחלפים שחקנים עם קלילה סידרה
מפתיע. סוף בעלי הומוריסטים סאטיריים סיפורים

 ערוץ — 8.50(הכתר מישפטי מישפט: •
 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 70 — 6

 מפורסמים מישפטים הקטן המסך אל המביאה מרתקת,
 מישפטים או האחרונות, בשנים באנגליה שהתנהלו

במציאות. להתרחש העשויים אך פרי־הדמיון,

הירדנית בטלוויזיה
10.3.84 שבת יום
 — 8.30( חדרים שרות קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר—דקות 25 — 6 ערוץ
 של האחוריים בחדרים המתנהלת חדשה, קומית

 (בריאן ספונר למר מתוודעים אנו בסידרה בית־מלון.
 במלון ועובדי־השירותים המיטבח על האחראי פרינקל)

 הם שברובם העובדים, אל יחסו על ולומדים — אנגלי
חסרי־אישור-עבודה. זרים מהגרים

9.30( החיים מאסם חברתית: תוכנית •
 ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ —

 את שמוצאת כפי חברתיודאנושית, בעיה של המחזה
 באולפן דיון ובעיקבותיה הצופים, במיכתבי ביטוייה

 ואנשי־חינון־, סוציולוגים פסיכולוגים, בהשתתפות
הבעיה. בפיתרון לסייע במטרה

11.3.84 ראשזז יום
 שני — 5.15(מצויירים סרטים לילדים: •

 של מיבחר אנגלית). — דקות 20 — הערוצים
 ארצות־הברית, מתוצרת חדשים, מצויירים סרטים

וגדולים. קטנים של להנאתם
 — 9.10( אימפריה עלילתית: סידרה •

 סיפורה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ידיו. במו אימפריה שהקים שאפתן מיליונר בת של האישי

 שנות בסוף שבקנדה, במונטריאול מתרחשת העלילה
 כלכלי, שיגשוג של בסופו המאה, של העשרים

.1929 של הגדול המשבר בא שבעיקבותיו

12.3.84 שד יום
6 ערוץ — 8.30(באפלו־ביל סאטירה: •

 סאטירית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 בתוכניות־ראיונות ומרואיינים מנחים על המלגלגת

 תחנת־טלוויזיה לפנינו מציגה הסידרה בטלוויזיה.
האמרי ניאגרה מפלי שליד בבאפלו פרובינציאלית,

 בסידרה שלה. מאחורי־הקלעים המתרחש ואת קאיים,
 לשנת הזהב גלובוס בפרס שזכו שחקנים שני מופיעים

קולמן. ורבני קסידי ג׳ואנה :1983

13.3.84 שלישי ם1י
8.55( מפורסמים ציורים מאה אמנות: •

אנגלית). מדבר — דקות 10 — 6 ערוץ —

 קד סידרה טלוויזיה: •
 עשירים — חדשה מית

 — 11.15( ומושחתים
 פרודיה אנגלית). מדבר

 מישפחות שתי על אמריקאית
 לחיות מאמץ כל העושות
 ירושה להשיג כדי בצוותא
גדולה.

ראשון □1׳
 שמאלץ טלוויזיה: •
 נוסח אהבה סיפורי —

 מדבר — 8.15( אמריקה
 מלאי כל כשנגמר אנגלית).

 משתמשים תשדירי־השירות,
 לסתום כדי זו משעממת בסידרה

ריקה. מישבצת־שידור
 — תעודה טלוויזיה: •

 — 10.30( סין בתוככי
וסינית). אנגלית מדבר

 בסידרה ואחרון שלישי פרק
 על המביאה מרתקת, תיעודית

 מאורחות מעט המזלג קצה
העכשווית. בסין החיים

י -־׳

מטרה מוואר:
10.50 שעה שני, יום

חמישי יום
8.3

 — ב׳ רשת רדיו: •
 בשידור■ כדורסל מישחק

 עדיין לטלוויזיה ).8.30(ישיר
 מישחק את תשדר אם ברור לא

 תל־אביב מכבי בין הכדורסל
 ספק אין אך ספרד, וברצלונה

 בקול־ישר־ ישודר שהמישחק
. ל א

 — מותחן טלוויזיה: •
 10.10( ריילי רב-מרגלים

 בפרק אנגלית). מדבר —
 12 מתוך השביעי שהוא גמביט,
 ריילי רב״המרגלים מגיע פרקים,

 גרמא• סשה עם ביחס למוסקבה
 הפלת את מתכנן טיקוף,

 בראשות הבולשביקי השילטון
בממ והחלפתו לנין, ולאדימיר

 המילחמה את שתמשיך שלה
 שסידני ממשלה — בגרמנים

 אמור היה למחצה, היהודי ריילי,
בראשה. לעמוד

שיש• □1•
9.3

 ערבי סרט טלוויזיה: •
 — 5.32( שמש מכת —

 הוא שאמס רבית).
להכניס

שבת
10.3

 רשת רדיו: •
).12.05( תעודה

 המוקדשת ביאליק, אילנה של
הישראלית״. האם של ל״דמותה

 — א׳ רשת רדיו: •
 על ).6.00( רדיו־דראמה

 קארל מאת ושודדים שוטרים
 של ובימוי עיבוד תרגום, צ׳אפק.
יהודה בהשתתפות אוהד. מיכאל
עזיקרי, ניסים טל, עדה וקס,

 אחת בדירה שלושה
8.30 שעה שבת, מוצאי

ואחרים. דואר שושנה
קומדיה טלוויזיה: •
 אחת בדירה שלושה —

אנגלית). מדבר — 8.30(
 שבו לארי, של כלתו הפרק
 לארוסתו בקשר לבטים יש לג׳ק
ידידו. של

— מותחן טלוויזיה: •
— 10.30( לעניין צוות

 מהפך בפרק אנגלית). מדבר
 הצוות עוזר המערבי בחוף

 להעביר ולבתו לאיכר המובחר
 למרות לשוק, תוצרתם את

מבקשי־ קבוצת של התנכלותה
מונופול.

— א
תוכניתה

12.3
 — ב׳ רשת רדיו: •
 תוכנית ).5.10(כלכלה יומן
 על המדווחת לכלכלה, יומית

הישר הכלכלה בעולם מהלכים
אותם. מפענחת וגם אלי

 — תעודה טלווייה: •
 — 8.02( האש עמוד
 בסי־ 11 פרק עברית). מדבר

 יגאל שהפיק הטלוויזיה דרת
וה תולדות־הציונות על לוסין,
בארץ. הערבי־יהודי עימות
קומדיה טלוויזיה: •
 בך? מטפל מישהו —

 אנגלית). מדבר — 9.30(
 הקומית בסידרה נוסף פרק

 מתנהלת שעלילתה הבריטית,
 הפרק: שם ענק. אנגלי בכולבו

מוכרים. אין היום

שליש• □1׳
13.3

 קרובים■ טלוויזיה: •
 מדבר — 8.02( קרובים

 בסידרה פרק עוד עברית).
 על־ המופקת הנהדרת, המקורית

 והמוק־ הלימודית הטלוויזיה ידי
הכללית. בטלווייה רנת

קיטש טלוויזיה: •
10.10(מצדה — היסטורי

 הפרק אנגלית). מדבר —
 הקיטש בסידרת האחרון שלפני

 לפני המתארת האמריקאית,
 את השלישי הבית תושבי
השני. הבית של נפילתו
מוסיקה — טלוויזיה •
11.00( פעם היה היה —
 דיוקנו אנגלית). מדבר —
 המלחינים מחשובי אחד של

 שיטה שפיתח העשרים, במאה
המוסי החינוך להעשרת מיוחדת

 באמצעות — הנוער לבני קאלי
מוסיקאליות. יצירות

שני יום

מועדפות תוכניות
רביעי יום

7.3
 המוסיקה קול רדיו: •

מו שחרית —אי רשת +
 קונצרט ).7.30( סיקאלית
 באך, של 4 מס׳ ,ברנדנבורג
 להיידן, 88 מס׳ סימפוניה
 לבטהובן 5 מם׳ קונצ׳רטו
לפאייה. המשולש והכובע

 — בידור טלוויזיה: •
 — 9.15(בברודווי בכורה
 אנגלית). ומזמר מדבר

 מחזות־ מתוך שירים בתוכנית
 בברודווי. שהועלו נודעים זמר
 מארמן, אתל המשתתפים: בין
 בנט, קרול הבן, דייוויס סמי

 ורבים אלן דבי גאבור, ז׳א-ז׳א
אחרים.
קול סרט טלוויזיה: •
 הלוהט היהלום — נוע

אנגלית). מדבר—10.15(


