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והמצאות חידושים 6
 תחנת שכותרתו סרט ),).5.45(

מת הסילון עידן של המעתק
 במאשן תחנת־המעתק את אר

מסי צומת שהיא שבגרמניה,
 והעמוסה הגדולה הברזל לות

 מאשן תחנת באירופה. ביותר
 ובאמינות, במהירות מצטיינת
ובריווחיות. ביעילות

הסי- השפעות •
 אדוניס יורשת התורנית, דרה

 הצופה את מעבירה ומשךתים,
 ה־ המאה ראשית של לאנגליה

 מילחמות ימי של אנגליה ,10
 סיפור הוא השפעות נאפוליאון.

שחיב אוטוביוגרפי, גוון בעל
המהול הבריטית המספרת רה
ה הפרק אדסטץ. ׳ין ג לה

ה חמישה בת בסידרה ראשון
 אליוט, אן את מתאר פרקים,

 מפני ליבה לאהוב נישאה שלא
 תהליך ידידה. לעצת ששמעה
 סיום עם מתחיל שלה החרטה

 כאשר נאפוליאון, מילחמות
 ונט- קפטין בעבר, בחיר־לבה

השח לחייה. וחוזר שב וורת,
 את מגלמת פיירבנק אן קנית

אליוט. אן
המרה הטיפה כפכלי •

ה טלוויזיה סרט ).10.0((,
 עירונית עקרת־בית על מספר

 להתמודד המנסה מקליוולאנד,
 הנפש מחלת ועם שיכרותה עם

נז פעם מדי לקתה. שבה
 פסיכיאטרי, לטיפול האשה קקת
 שיווי את לעצמה להחזיר כדי

ה בתפקיד הנפשי. מישקלה
ג׳ול־ ולצידה ווד ננואלי ראשי

ווד המרה: הטיפה כבכלי
10.05 שעה רביעי, יום

 וויוויאן קינג פרי מי־ילס, ייט
בליין.

חמישי יום
6 .26

ה ).5.30( קרוסלה •
 הגינה לחבורת נקלעים פעם
מוז אורחים שני קרוסלה של

 תם. ששמו ונער זקן איש רים,
 חייו על לחבורה מספר הזקן

ה לעומתו, שונים. במקומות
ש מפני מדבר, אינו תם נער
למש מילים. ללא שפה לו יש

 התוכנית של הקבועים תתפים
 וישיג־ שלמה ארזי, ירדנה —

 גולר־ וחנן טור אברהמל׳ה סקי,
יש שיסעון מצטרפים — בלט

ה בתפקידי וגנר ושוקי. ראלי
והנער. זקן

).5.32( חליל סיפורי •
 על מספר בחנות סוס הפרק
 לחנות, הנכנסת שובבה ילדה

 את להפוך ומצליחה אמה, עם
 את ולהתיש פיה על החנות

ההת סיבת הזבנים. של כוחם
ב שנמצא סוס הוא רחשויות

החנות. תוך

והרשות האזרח כין •
מוצ הערב בתוכנית ).7.00(

עו הראשונה בעיות. שתי גות
ה ומסוכן, סואן בכביש סקת

 שבכפר בתי־הספר בין מתפתל
ה התבור. למרגלות דבוריה,

 פית- מוצאת הבטיחותית בעיה
 המועצה מטעם המוצעים רונות

ה הבעיה ומע״ץ. המקומית
 חדשה, בשכונה עוסקת שנייה

 העתיקה העיר למפוני המיועדת
 שירות אין לשכונה עכו. של

 והתערבות עירוני, אוטובוסים
ה לפיתרון תורמת התוכנית

בעיה.
או ברוא ונקכה' זכר *
נו סרט־תעודה ).10.20( תם
 ושינד חידושים על הפעם סף,

ב העוסקים במחקרים לולים
 ״אופקים״ מהסידרה גנטיקה.

תפ את הבוחן הבי־בי־סי, של
 הזכרי. הכרומוזום של קידו

 הפרוטאין כי הסרט מן מסתבר
 הוא )14¥ (האנטיגן המיוחד
הזכ האברים ליצירת האחראי

חל שצילמו הסרט, במאי ריים.
 במצלמות ממנו ניכרים קים

 מתארים ענקיות, מיקרוסקופ
ה ברמה המאבקים רצף את

 גיבושו בתהליך הורמונאלית,
באחת הוולד. של והיווצרותו

ארזי קרוסלה:
5.30 שעה חמישי, יום

 כי מוסבר, המחקר מתגליות
ש עוברים היו הומוסכסואלים

הזכ בהורמון ממחסור סבלו
 מתאר הסרט מפרקי אחד רות.
 שבו הקיריביים, באיים כפר

פעי לנערים ילדות 40 הפכו
ולגברים. לים

 אחרי ).11.15( ״ף מום 0
 תוכנית של המחפיר הכישלון
 מועדון — מוס״ף של הבכורה
ו שפרן זיווה בהפקת ספרותי
 דליה ובהגשת סטן אפרים

 ראויה זו שתוכנית הרי הרץ,
 בגלל וזאת אשראי, מעט לעוד

 לעסוק הטלוויזיה של הצורך
בספרים.

שיען׳ יום
27. 6

).0.02( הנכרים דיל •
ה ליל השבועי הערבי בסרט

משח מצריים, מתוצרת גברים,
 שריף. ונאפד שוקי פאריד. קים

שעוב ואחות אח מתאר הסרט
 בשכנות ומתגוררים בבנק דים
 שונה. מעמד בני ואחות לאח

 אך בשכנה, מתאהב הבנק עובד
 אהבה. לו להחזיר מסרבת זו

מע מתרחשת העלילה במהלך
 נתפס הגנב הבנק. בכספי לה

 עם אהבים מתנה שאחותו בעוד
 לאשה. לשאתה המסרב מאהב
לסי בדומה זה, רומנטי סיפור
מס הסוג, מאותו אחרים פורים
 שוטר רצח — בטרגדיה תיים

הכלא. תא אל ושיבה
 ).8.05( המלכה שכת •

 פרח, פינחס מתארח בתוכנית
 למיש־ בן טבריה, תושב מחנך
 על המספר טהרן, יוצאת פחה

 היא שירי־השבת זמרת רקעו.
ראובני• דורית

מני עם טובה •טעה •
 תום- ).0.20( ואורחיו פאר

ביו הפופולארית הבידור נתי
 הישראלית הטלוויזיה של תר

 חני דיין. אסי את הערב תארח
 עבודתו, על אותו ישאל פאר

 אל יחסו על ובעיקר מישפחתו
הקריקטו :נוסף אורח אביו.
יחו לא ואם לוריא. רענן ריסט

 האחרון הרגע של שינויים לו
ו המנצח גם בתוכנית יופיע
 הפילהרמונית התיזמורת מנהל
אהרון :המפיק מהטה. זובין

גולדפינגר.
מישפחתית תמונה •

קלוגמן :קדויכסי
11.10 שעה שישי, יום

 נבל מהר האפיזודה ).10.20(
 ריצ׳ארד, את מתארת האפשר

 רו־ של דירתו עבר אל הנוהג
 מתאונת״דר־ בנס וניצל ברט
 אך בבית, אינו רוברט כים.

 רי- שם. נמצאת דונה חברתו
 את זה מוצאים ודונה צ׳ארד

 לו מוסרת והיא מהרה עד זה
 רוברט. שכתב עבודה לקריאה
 במונית רוברט נוהג בינתיים

 צעירה עיתונאית ומסיע שלו
 כתבה המכינה שאנטל, בשם

מעו המונית מוניות־המיני. על
 את מביא רוברט בתאונה. רבת

 בעוד לביתה הפצועה שאנטל
 בתגובה לקנא. מתחילה דונה

 מדירתו. רוברט אותה משליך
ב הנרי אצל מבקרת מרג׳רי

 קשיי על משוחחים והם ביתו
 ריצ׳ארד הילדים. ועל החיים

ש לאשתו לספר מסוגל אינו
עבודתו. ממקום פוטר

ת ב ש
6 .2 8

:השבוע ).0.25( דיוקן •
 ומחנך מורה דניאל, אליאם
 שסיפור ),75( נצרת יליד ערבי
 מערכת של סיפורה הוא חייו

 ימי מאז בארץ הערבי החינוך
היום ועד התורכים

ינים ריכל ה ■טכט •
 בצאת הדת תוכנית . )8.00(

 לכינוסם הערב מוקדשת השבת
ש ריבלין, מישפהת בני של

 האומה בבנייני באחרונה נערך
 מאזכרת התוכנית בירושלים.

 יואל ר' כמו ריבלינים, כמה
 נחלת- שכונת את שייסד יוסף,

 מתאר הסרט בירושלים. שבעה
 שצאצא־ה המישפחה, גורל את

 רבנים, — כולו בעולם התפזרו
 מדינאים, אנשי־מדע, חזנים,

 ואמנים. עסקני־ספורט עסקנים,
 מישס־ שבנציגי הבולטים בין
 ריבלין, אשר ד״ר ריבלין חת

 תל- מאוניברסיטת חינוך איש
 מיכאל׳־. רבקה והאמנית אביב,

ארז. ורדינה הבמאית:

מנצח מספר זה •
קו של שמה הוא . )10.00(

ה הרומנטית הטלוויזיה מדיית
 כאשר המתרחש את מתארת

 ועליהם נפגשים, ואלמנה אלמן
 ילדיהם. התנגדות על להתגבר

בר דיי, דוריס מככבים בסרט
קית. בריאן הרשי, ברה

ראשון יום
6 .2 9

 ).8.03( להיט עוד •
 הזמר שבמרכזו שירים, לקט
ב יוגשו הפיזמונים גוב. גידי

מירון. דן :במאי צבעים.
 צ׳אדלס •טל מסעד •

ה הפרק ).10.00( דארווין
 מוליך הבייגל מסע של חמישי

 פיס- אל דארווין צ׳ארלס את
האנדים. הרי גות

 כשניים שיחה •
 ׳: הערב אורחי ).10.50(

 שישוחח כרמל חזי העיתונאי
 תמר בפאריס מעריב סופרת עם

ל גולן, תספר בשיחה גולן.
 בנגב, להב קיבוץ חברת שעבר

ב מלאי־ההרפתקאות חייה על
 שבהן השנים במהלך אפריקה,

ועל השחורה, ביבשת שהתה

מיבאלי הריכלינים: שכט
8.00 שעה שבת,

 ממנהיגי כמה עם היכרויותיה
זו. יבשת

י1ש יום
6 .3 0

 מהפסטיבל קונצרט •
 ).5.30( 1078 הייטראלי

 הנוער, תיזמורות מרתון מתוך
ה הנוער תיזמורת בהשתתפות

 המנצח עם ישראל של לאומית
והסולן רונלי־ריקליס שלום

 בט־ :בתוכנית ברונפמן. יפיס
 בדו־ 3 מס׳ קונצ׳רטו הובן,
ולתיזמורת. לפסנתר מינור
 בקיסריה נכוכדנצר •

מוסיקא סרט־תיעודי ).0.30(
ו בצבע שיוקרן מעודכן, לי

 נא־ האופרה ביצוע את יתאר
 ב־ וארדי, ג׳יוזפה מאת בוקו

 הישראלי הפסטיבל מיסגרת
 לוי, רם הסרט, במאי אשתקד.

 הצגת מיתוס את לשבור החליט
ו הקלאסית במתכונת האופרה

המשעממת.
 ).10.40(ואשתו הארט •

 מקודשת את הרי הנקרא הסרט
ג׳ניפר מקבלת כיצד מתאר לי

גולן כשניים: •טיחה
10.50 שעה ראשון, יום

 של לנישואיה. הזמנה הארט
 של מידידותיו־לשעבר יחת

 במונטה־קארלו. בעלה, ג׳ונתן
ל בסיס משמשת זו מיסגרת

הזוהר. הזוג של העלילה סיפור

שי יום שלי
7 .4

 ).8.00( מכט כותרות •
המיו מיוחדת מהדורת־חדשות

ל מאפשרת שהיא בכך חדת
חד למהדורת ,להאזין' חירשים

 :המגישים בטלוויזיה. שות
שטרן. ויאיר סגל ישראל

 קלאודיום אני •
 הפעם חוזר, שידור ).10.50(

מ הראשון הפרק של בצבע,
מה אחת של פרקים 12 תוך

 אי- שצולמו המעולות סדרות
 הסידרה טלוויזיה. עבור פעם

 רוברט של סיפרו על מבוססת
 ובגי- בהומור מציגה גרייבס,
 קלאו־ של עיניו דרך לוי־לב,

 בשנים רומא קיסר דיוס,
 אישית גירסה לספירה, 41—54

 הסוערת התקופה על ומלגלגת
 הקיסרות נתונה היתה שבה

 ביותר הגדולה ההשפעה בעלת
העתיק. בזמן

 אנו הראשון הפרק בתחילת
 בדד היושב בקלאודיוס פוגשים
 זכרונותיו. את וכותב בחדרו
מרג מוקף הוא כי יודע הקיסר

 קרב. קיצו וכי ובוגדים לים
מילה כל להנציח משתוקק הוא

 רבות שנים שלפני מפני בכתב,
 האלים, של הכוהנות לו ניבאו

מו לאחר ויותר שנה 1900ש־
 על-ידי זכרונותיו ייקראו תו

 של סיפורו הבאים. הדורות
 -בות שנים חוזר קלאודיוס

 עצמו הוא שבו לזמן אחורה,
מפו משתה בתיאור נולד, טרם

 השנה יום לציון שנערך אר
 במקום אקטיום. לקרב השביעי
 אוגוסטוס השאר, בין נוכחים,
 אגריפה אשתו, ליביה הקיסר,

 אחיינו, ומארקלוס, הטוב ידידו
מפו משתה המאומץ. ובנו חתנו

 הזנקה נקודת משמש זה אר
המרהיבה. הטלוויזיונית לדרמה

11 ^ ......

וקרוקסטון ג׳אקוכי :קדאודיום אני
10.50 שעה שלישי, יום


