
 את לראות כדי לסרט, ללכת צריך לדעת,
זה.

ב שנעשה התנ״ך, שונים. פרושים
 מעין. הוא האיטלקיים, צ׳יטה צ׳ינה אולפני

 בראשית. לסיפורי קולנועית אילוסטרציה
 הפרימיטיבי, הדמיון את לחקות בנסיונות

 התנ״ך, לפי שנעשו השונים הציורים ואת
 מגדל את החטאה, סדום את הסרט מתאר
 של התיבה את העולם, בריאת את בבל,
גן־העדן. ואת נוח,

 שונות, באגדות כך לשם משתמש הוא
 ב־ וגם פרטי,■ בדמיון שונים, בפירושים

תנ״ך.
 בטעם מאוד, מאופקת בצורה עשוי הוא

 מגוחך' הוא לפעמים למקור. רב ובכבוד רב,
 פעם אף אבל משעמם. הוא לעתים קצת,

מרגיז. לא

ת ע הצופי□ ד
 של וחיוך כחולות עיניים יש לאלוהים

 שתי כמו דומה הוא נולד. לא שעוד תינוק
 לתוך כשמסתכלים אוטול. לפיטר מים טיפות

 את בבירור שם לראות אפשר גן־העדן,
 של הלפנים ואת אדם, של האחוריים

חוזה.
בכלל בבל מגדל מצחיק, זקן מן הוא נוח

ב״התנך׳ חוה
הקורקבן? עם מה

מתנ העולם ובריאת השמיים, עד מגיע לא
 סגול. בטכגיקולור הלת

העובדות כל על ישראל עם אומר מה
הללו?
 של ההקרנות באחת שנוכח ישראל, עם

בכלל. מזה התרגש לא התנ״ך,
ה לאחר הצופים בין שנערך במשאל־בזק

ה ניתנו הזה, העולם כתבת על־ידי סרט
הבאות: תשובות

ם מי ח תן ר  זקן).• אני עובד, לא (אני נ
 הרבה יש לתנ״ך. דומה יפה. טוב. סרט ״זה

 נכון.״ הכל אבל פנטזיה,
 לא פעם ״אף (מובטל) הלוי שלום

 שזה האמנתי לא העולם. נברא איך ידעתי
 עכשיו בתנ״ך. שכתוב מה להיות, יכול
 דברים הרבה שמראה סרט זה יודע. אני

חשובים.״
 מה נהדר, ״סרט (סוחר) גרינפלד יוסף

 את שמראה היסטורי סרט זה להגיד. אפשר
התנ״ך.״ על האמת

 בבית- ו׳ כיתה (תלמידת יתום נורית
 שלמדנו. כמו בדיוק ״זה אחד־העם) ספר

 בכיתה.״ מבינים שלא מה להבין עוזר זה
ם ח  רק בסדר. ״הכל (אמן) י?ןקוב מנ

 קורקבן. להיות צריך היה לא וחווה שלאדם
 מלידה.״ בא זה קורקבן

 ״אני (עקרת־ביית) רוזנפלד שפדה
 צריך היה התנ״ך על שבסרט חושבת לא

 לא זה ערומים. וחווה אדם את להראות
יפה.״ ולא אסתטי,

די ה3א ב ט! ס
 ארצות־ תל־אביב, (תל־אביב, ןו5ר5 אל

 כאוד, יפים גרקו אל של הציורים הברית)
הסינמסקוס. מסך על מצולמים כשהם אפילו

 פרר מל את מהם להרחיק יכלו רק אילו
 שיפתרו מהם ולבקש קושינה, סילבה ואת
במ שלהם וחיסורים האקסטזה בעיות את
 יכול גרקו אל על הסרט היה אחר, קום

נפלא. סרט להיות

ה אדץ ק ד־ ל ב ה
 תל־אביב; (סינרמה, המופלאה רוסיה

 שואל רוסיה?״ זאת ״מה ארצות־הברית)
 ארץ זאת ״רוסיה הסרט, בתחילת הקריין
והבלליקה.״ הכפור
 ארץ שזאת מסתבר הסרט בהמשך ואכן

 איכרים. אין אנשים, אין פועלים, אין שבה
 אוכל, לא אחד אף שם, עובד לא אחד אף
 בלט, רוקדים רק כולס חי. לא שותה, לא

 ועושים בוולגה, שוחים בקרקס. קופצים
בשלג. סקי

הזאת? הנפלאה הארץ נמצאת איפה

ק בנ האדיש ה
 תל-אביב; (אסתר. הנוצצת הפורצת

 רוצה, ווד שנטאלי מה כל ארצות־הברית)
 ולבעל בעל, לה יש תשומת־לב. קצת זה

 מגל אחד ואף ומחזרות, חברים, יש שלה
לב. אליה שם לא הללו האנשים

ומתחי קלפטומניה מזה מקבלת היא לכן
 איש לה. עוזר לא זה גם אבל לגנוב. לה
 מתחפשת היא אז גנבת. שהיא לה מאמין לא

 בעלה, של הבנק כל את וגונבת זקנה לאשר,
 שוב נכנסת היא אליה. לב שם לא איש

 לא שוב וזד, אותו, גונבת ושוב לבנק
 במשטרה להתוודות הולכת היא לה. עוזר
מס זה בסוף לה.,רק מאמין לא אחד ואף

 זה הרי כי לפסיכולוג. הולכת כשהיא תדר׳
הפסיכולוגיה. בגלל

 באות שבהן, הנדושות גם בסרט, הבדיחות
 אמריקאית בקומדיה שחשוב מה וזה בזמן,

הזה. מהסוג

שטרה ן9״1 המ
 ארצות־ תל־אביב; (חן, קליידוסקופ

 חן בקולנוע גונבים, אסתר בקולנוע הברית)
 פורץ הוא ביטי. וורן הוא הזייפן מזייפים.

 קלפים, של תבניות מזייף קלפים, למפעל
 שלו המזוייפים הקלפים בעזרת כך ואחר

 וקאזינו. קאזינו בכל הכסף, בכל זוכה הוא
 זייפן בתור מוצלח כך כל שהוא וכיוון
 את לחסל המשטרה אותו מגייסת קלפים
 מ־ אינה שהיא מועדוני־קלפים, של כספם

בהם. עוניינת
 משעשע הוא לראות שאפשר כפי הסיפור,

 המבוסס הסרט כל במשך מפהק הקהל ואם
 או בקהל, בסדר לא שמשהו סימן עליו,

בסרט.

תדריך
תל־ (אקרן, אוכלה בהיוולד

 גריפיח, דויד של הגדול האפי סירטו אביב)
 אשר האמריקאית, האזרחים מלחמת אודות
 את עדיין מהווה שנה, חמישים לפני הוסרט

ביותר. והמרשימים הטובים הסרטים אחד
 סיפור תל־אביס (אופיר, ג׳ורג׳י •¥-

 נערה על לאהוב, יודעים שאינם אנשים על
 גברים, הרבה עם אהבה לעשות שיודעת יפה

 ומכוערת, שמנה גדולה, נערה על ובעיקר
ו העולם, בכל ולטפל להתמסר המסוגלת

 לאהוב מצליחה אינה אך בילדים, בעיקר
לאהובה. שנחשב הגבר את אשה, כמו

הזדמנות, תל־אביב) (צפון, אתלו
 עם הכרה לעשות הישראלי לצופה חשובה

 אוליב־ לורנס נותן ההזדמנות את חי. אתלו
 הלאומי התיאטרון של מוסרטת בהצגה ייה

האנגלי.
* (מקסים, אושר של אחת קרן *

 בתוך הגדלה לבנה, עיוורת נערה תל־אביב)
 ובתור תנאים, וללא חינוך ללא האשפתות,

 כל את מעליהם משילים נפגשים, כושי,
 שני והופכים שלהם, החיצוניים הסימנים

 אנושיים יחסים לקיים המסוגלים אדם בני
מצויין. משחק אמיתיים.
* ב־ הרוסים באים הרוסים *

ם  תועה רוסים קבוצת תל־אביב) (אוריון, אי
מעור ארצות־הברית, לאדמת מגיעה בדרך,

 כמעט ומביאה המונית, היסטוריה שם רת
שלישית. עולם למלחמת
*  תל-אביב) (פאר, זיוראכד ד״ר *

 איד משורר ותיאור הרוסית המהפכה ■תיאור
 סרס־ בתוכה. לחיות המנסה דבידואליסט,

רגש. הרבה עם ענקים
 רגיש נער יתל־אביב) (גת, ©ודגן

 וסדריה החברה לחוקי להסתגל הצליח שלא
 חכרה, הרבה עם סרס לטבע. חזרה על חולם
טבע, ומעט
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נפתחים בינואר 8כ־

ם ערב קורסי שי חד
ריאלית או הומניסטית, במגמות

בודדים מקצועות למוד אפשרות עם
1967 לאוקטובר — בגרות *
:משולב קורם — כגרות *

 1967 אפריל׳ למועד מקצועות 3
1967 אוקטובר למועד מקצועות 3

ת * מו מד 1967 אוקטובר למועד — ©ו
1967 אפריל למועד — מזורז בגרות *
מיוחד: אינטנסיבי קורם *

)67 אפריל (להונמיסטית ומתימטיקה אנגלית
1967 אפריל למועד — מזורז מוקדמות *

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה  אחה״צ 4—8 לפנה״צז 8—1 ו
,44 פתח־תקווה דרך תל״אכיב:

 מרכזית) (תחנה הרכבת רח׳ פנת
 הקריה) (מול 126 פתח־תקוה דרך :תליאכיב

החייל) למען הועד (בנין 5 בלפור רח׳ :חיפה
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