
מועדפות תוכניות
רביע• □1■

14.3
 המוסיקה קול רדיו: •

 הקונצרטים מאולמי —
4( בעולם ח בתוכנית ).30.

 לכלי״ בעיבוד קטעים מישה
 לארנולד זוך ליל לווברן, קשת

 הראשונה והסימפוניה שנברג
לבטהובן. בדו־מז׳ור

 לדבוז׳אק לצ׳לו בסי־מינור
לחצ׳טוריאן. ומסקארדה

 מצרי סרט טלוויזיה: •
 זוזו מפני הישמר —

ערבית). מדבר — 5.32(
 מצליחה סטודנטית היא זוזו

 שאינם חבריה, על ואהודה
 נוהגת היא כי עליה יודעים
 מצליחה היא בחתונות. לרקוד

 שהיא עד הדבר, את להסתיר
 בימאי־ בסעיד, מתאהבת
את ממנה המסתיר תיאטרון

אבי הנני ופלוהואר: פוגל
10.05 שעה רביעי, יום

סרט טלוויזיה: •
 אבי הנני — טלוויזיה

גר מדבר — 10.05(
 סיפרו על המבוסס סרט מנית).

 היהו־ הסופר של האוטוביוגרפי
טורברג(מ פרידריך די־אוסטרי

 קישון אפרים של תרגמו
 מתרחשת העלילה לגרמנית).

 למילחמת־העולם־השניה קודם
 הוא הסיפור גיבור ובמהלכה.

 המשתף יהודי, ג׳אז פסנתרן
 להציל כדי הנאצים, עם פעולה

 לימים ממחנה־הריכוז. אביו את
 הוא אך מת, שאביו לו נודע

 שהוא פנים להעמיד ממשיך
 ונשלח הנאצים עם פעולה משתף
 רוצה הוא שם לפאריס, מטעם
 שילטונות־הביטחון עם לפעול

 אבל הנאצים. נגד הצרפתיים
 את מקבלים אינם הצרפתים

הצעתו.

חמישי יו□
15.3
המוסיקה קול

 מוסיקאלית שחרית —
 השאר בין ).12.00 עד 7.30(

 ויוואלרי, בטהובן, של יצירות
 דביסי גלאזונוב, הנדל, אלגאר,
ואחרים.

טבע סרט טלוויזיה: •
8.30( הנחש מיסתרי —
עוד אנגלית). מדבר —
בי־בי־סי סירטי מסידרת סרט
 מאורת־הצפע? נראית כיצד —

 מדוע רגליים? לנחש אין מדוע
 הסרט את מזלג? דמויית לשונו
אטנבורו. דייוויד מגיש
 סידרת טלוויזיה: •

 רב־מרגלים — מותחנים
 מדבר — 10.10( ריילי

 בסידרה: שמיני פרק אנגלית).
 ניסיונו במהלך סיום. מישחק

 השילטון את לתפוס דיילי של
 אנאר־ בידי לנין נורה ברוסיה,

 אך להימלט, מצליח ריילי כיסט.
 המישטרה בידי נתפסים שותפיו

הסובייטית. החשאית

שיש■ □1■
16.3

 המוסיקה קול רדיו: •
 ).4.30( לבקשתכם —

 19 מס׳ סימפוניה הפעם בתוכנית
קונצ׳רטו למוצארט, במי־במול

 האמת יוצאת כאשר עושרו.
 קשה למצב זוזו נקלעת לאור,
דרכה. המשך על להחליט ועליה
סרט טלוויזיה: •

הח נערת — קולנוע
 מדבר — 10.15( לומות

 נושא יהודי בחור אנגלית).
 נערה כשרה יהודיה בחתונה
 יוצא והוא טוב, מבית יהודיה

בפלורידה. לירח־דבש עמה

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
14.3.84 רביעי יזם

 6 ערוץ — 7.45(ראשונה עזרה רפואה: •
 המסבירה תוכנית ערבית). מדבר — דקות 15 —

 כוויות, תאונות, עבורו•״ בנפגעי לטפל כיצד לצופים
 ההזדקקות מרגע הדרושה העזרה וכל קפודלפה הנשמה
לבית־חולים. להגעה ועד לסיוע
 ערוץ — דקות 50 — 9.10(ריילי ריגול: •

 חייו על אור השופכת סידרה אנגלית). מדבר — 6
 דמותו על האגדה שאת ריילי, סידני רב-המרגלים של

 הריגתו אחרי מדור יותר להעלות הבריטים ניסו וחייו
ז׳רז׳ינסקי. פליקס הנגדי הסוכן על-ירי

15.3.84 חמישי ין□
 —5.30(הסיפורים צריף! לילדים: תוכנית •

 תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 חלק לקחת הצעיר הצופה את לגרות שמטרתה לילדים,

 סיפור מסופר תוכנית בכל המס!־. על רואה שהוא במה
 שהוצג הסיפור סמד ועל ומוסר־השכל, תוכן בעל

 אותו ולשלוח חיבור לכתוב הצעירים הצופים מתבקשים
פרם. ניתן ביותר הטוב החיבור לכותב להערכות.

 — 9.10(בית-חולים דרמאתית: סידרה •
 דראמה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 בבוסטון, ותיק רפואי מרכז אלסוויר, בסנט המתרחשת
 מציגה הסידרה חדשים. רפואיים צוותים בהכשרת העוסק

 רופאים, של בדמויותיהם ההומוריסטיים המאפיינים את
 אד בסידרה: מככבים הרפואי. הצוות אנשי ושאר אחיות

 מורס, דייוויד דניאלס, ויליאם ברני, דייוויד פלנדרס,
סיקם. וסינטיה פיקלם קריסטינה

16.3.84 שישי ם1י
 שני — 4.30( הפרש סידרת-מתח: •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים
 מאוד משוכללת מכונית עומדת שבמרכזה סידרת־מתח

 עצמאי. באופן ולפעול לחשוב המסוגלת ויוצאת־דופן,
 כנהגה, המשמש אמיץ, ואביר זו מכונית בין שיתוף־פעולה

שונים. ובנוכלים בפושעים מילחמה מניב
 — 5.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •

 שישי יום כמדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ
 באורר צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה

מלא.

17.3.84 שבת יזם
 —6.00(לעננים מעל כפר לילדים: סידרה •

 סידרה צרפתית). מדבר—דקות 20—6 ערוץ
 הצרפתית הטלוויזיה בהפקת הרך, בגיל לילדים

בובות. הם ששחקניה
6 ערוץ — 9.00(כוח של דיוקן תעודה: •

 חייהם על סידרה אנגלית). מדבר — דקות 30 —
 ההיסטוריה את שעיצבו פוליטיים מנהיגים של ופועלם

 אחר, למנהיג מתוודעים אנו פרק בכל .20ה־ המאה של
 לאישיותו מעשיו, על שהשפיעו ולגורמים למאורעות
 הרי צ׳רצ׳יל, וינסטון הבולטות: הדמויות בין ולמעשיו.

מאו־צה־טונג. טרומן,

18.3.84 ראשזן יזם
3 ערוץ — 6.30(הקירקם עולם לילדים: •

 מיטב אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ועוצרי־ מרתקים במופעים ולהטוטיו, אמני-הקירקס

בה. לצפות אוהבים וקטנים שגדולים תוכנית נשימה.
מת דראמה: • ץ —10.10(אד־קיים אי  עת

 סידרת־יוקרה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3
 חיי את המתארת המפורסם, הערבי המשורר של חייו על

 בחצי־ האיסלאם להופעת שקדמה בתקופה הערבים
האי״ערב.

19.3.84 שד יום
 — 10.15(ואשתו הארט סידרת-מתח: •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 עתץ
 פאורס וסטפני וגנר רוברט עם דבילית סידרת־מתח

 ועשיר יפה זוג הינם הסידרה גבורי הראשיים. בתפקידים
 משתעשעים עיסוקיהם לצד אשר מחוג־הסילון,

 תעלומות לפתור ומצליחים ועיסקי־בלשים, במישחקי
לפענח. מצליחה אינה המישטרה אשר ושוד, רצח

ש ערב בידור: • פ — 3 ערוץ —10.20(ת
 ידועים אמנים ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40

 מערכונים, שירים, מגישים ארצות־ערב מכל ומפורסמים
ובדיחות.

20.3.84 שלישי יום
7(בספוי־ט השבוע ספורט: •  ערוץ — 10.

ערבית). מדבר — דקות 50 — 3

החלומות נערת ואלברט: גורודין שפרד
10.15 שעה שישי, יום

 הבחור לשם בדרך כבר אולם
מעשהו. על בפיקפוקים נתקף

שבת
17.3

—* א׳ רשת
 ).9.05( המדע עולם

 על וייצמן רב ישוחח בתוכנית
 תוכנות של היצוא פוטנציאל

מישראל. מחשבים
 — ב׳ רשת רדיו: •

 רבקה עם פתוח באולפן
 ).1.00 עד 11.05(מיכאלי
 מיכאלי רבקה תארח בתוכנית

 אורחיו את אופיר, שייקה את
 פולני, נעמי ביניהם: קרוביו. ואת

 החיוור, הגשש אלוני, ניסים
ואחרים. קינן עמוס
 — א׳ רשת רדיו: •

 הומור על ברצינות
 תחשוף התוכנית ).10.05(

 שורשי את נוי רב הד״ר בעזרת
 הסיטואציה את היהודי, ההומור

חג־הפורים. את שהולידה
פו דראמה טלוויזיה: •

10.20(המגילה — רימית

עברית). ומזמר מדבר —
 מאנגר איציק של שפיל הפורים

ששי מור, אברהם בהשתתפות

ואחרים. בן־סירא יעקב קשת,
 סידרה טלוויזיה: •

ו עשירים — קומית
— 11.30( מושחתים

 שני, פרק אנגלית). מדבר
 החמדנים בני־המישפחה שבו

 הפרא״ ״ביל את לנשל רוצים
 בדיקת־דם כי בירושה, מחלקו

 קירבה לו שאין לדעתם, מוכיחה,
מישפחתית.

ראשון יום
18.3

סרט טלוויזיה: •
 אחיו הרפתקות — קולנוע
 הולמס שרלוק של הצעיר

אנגלית). מדבר — 9.40(
 ג׳ין של מטורפת פארודיה

 ארתור של סיפוריו על ויילדר
 המפורסמת דמותו ועל קונן־דויל

הצעיר, האח הולמס. שרלוק של

הולמם שרלוק של הצעיר אחיו הרסתקות וויילדר: קאהן
9.40 שעה ראשון, יום פורים,

 מתבקש ספק־אוויל, ספק־גאון
 שאינה זמרת בפרשת לחקור
לסחיטה טרף נפלה שאולי זמרת,

אותה. המציאה או —
קומי סרט טלוויזיה: •

11.10( דירה עוברים —
 סיפורם אנגלית). מדבר —
 לדירה כניסתם שיום בני־זוג, של

 היום להיות שאמור — חדשה
 ליום הפר — בחייהם המאושר
 חברת כאשר ביותר, האומלל

 נכנסה שלומיאלית תובלה
לפעולה.

י1ש □1׳
19.3

 — קומדיה טלוויזיה: •
 — 9.30(בך מטפל מישהו
 נוסף פרק אנגלית). מדבר

 הווי על המטורפת בקומדיה
בריטי. בית־כולבו

 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 10.50( מטרה

 פרק הוא לבן חומר אנגלית).
 המותחנים בסידרת נוסף

 מתרחשת שעלילתה הבריטית,
 דרום־אנגליה, של בערי־הנמל

 שיטור יחידת על ומספרת
מיוחדת.

שלישי יום
20.3

 — סידרה טלוויזיה: •
 מדבר — 10.10( מצדה

 אחרון לפני פרק אנגלית).
 לתיאור האמריקאית בגירסה

 הבית בנפילת האחרון הפרק
היהודים. של השני
 — מוסיקה טלוויזיה: •
 — 11.00( פעם היה היה

המוק סרט אנגלית). מדבר
 מהבולטים אחד של לדיוקנו דש

 בנג׳מין המודרנים, במלחינים
בריטן.

31!


