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(כצבע) שירוויזיון •
 מו- של חוזר שידור ).5.30(

 עופרה בהשתתפות פע־בידור,
הכל להקת דותן, דודו חזה,
ו החיוור הגשש חביבי, עובר
רבים. אמנים עוד

 והכו־ חידושים •
ת או  התוכנית •״).45( — צ
 ול- טרומית, לבנייה תוקדש
להע ונוחים עמידים מיבנים

בברי שפותחו ולשימוש ברה
 שיטת את מתאר הסרט טניה.

 של בגג השתמשו שבה הבנייה
 ה־ הלונדונית חברת־הביטוח

אי תיאור תוך לוידס, נודעה
 והחומרים הגימור, הבניה, כות

 ונטולי ארוכים חיים המבטיחים
 דירות מתאר הסרט סיבוכים.

 לשלחן שניתן להעברה, קלות
 ולהתקינן בעולם מקום לכל

במהירות.
ניקדכי ניקולאם •

 מתוך ראשון פרק ).8.03(
 חדשה דראמתית בסדרה שישה,

של הנודע סיפרו על המבוססת

 בכדור־פו־ מהפכניים נסיונות
עוב סודאן לצפון בדרכם רח.
לפירמי מעל המפעילים רים

 ושאר נהרות גמלים, דות,
 הרימו חם אוויר עמודי מראות.

 מאיימים. לגבהים הכדור את
מ תגליות מגלים המפעילים

 שבמראה השוני בדבר אלפות
 שני שונים. מגבהים הפירמידה

 למשלחת שהצטרפו צנחנים
 נפיונות ערכו הפורח הכדור

 צבר ,23ה־ בן ודיקינסון ליא
 הסרט, של הצלם בקפיצה.

הר בהנצחת רב ניסיון בעבר
פתקאות.

איילנד פרשת •
ש מקורית דרמה ).10.20(

 עוד שערוריה־רבתי עוררה
 המירקע. אל שהגיעה לפני

 אלי על־ידי נכתבה הדרמה
 מספרת והיא מוהר, ועלי כוהן

 בארץ הפורץ ותיקים״ ״מרד על
 שממשלת לאחר /80ה־ בשנות
 מיפעל לבטל החליטה ישראל

ה היישוב תולדות לשיחזור
 הוותיקים בארץ־ישראל. יהודי
 כפירה משום זה במעשה רואים

 והם תנועת־העבודה בערכי
 גיבורי באריקדות. על עולים
 מוותיקי פנסיונרים הם הסרט

להנציח המחליטים התקופה,

מראיין דניאל רוני .*איילנד פרשת
10.20 שעה חמישי, יום

פוג זה בפרק דיקנם. צ׳ארלס
 קייט באחותו בניקולאס, שים

 ה־ אבי מות אחרי ובאמם.
 לנסוע מחליטים הם — מישפחה
 מוצא וזה הדוד, אל ללונדון,

 ב־ מישרה ניקלבי לניקולאס
 :הראשיים בתפקידים פנימיה.

 ניקולאם בתפקיד הוורסט נייגל
בתפ מייסון הילארי ניקלבי,

 תפקיד את קייט. אחותו קיד
 השחקן ממלא ניקלבי ראלף

גודפרי. דרק
).10.05(נטאלי אני •
 סיפורה את המתאר בצבע סרט
בעצ החפצה יהודיה נערה של

 בית את נוטשת היא מאות.
 בגפה, להתגורר ועוברת הוריה

 כניו־ וילאג׳ גריניץ בשכונת
 :הראשיים בתפקידים יורק.
פארנטינו. גיימס דיוק, פאטי
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 ).5.30(כגינה חתונה •
 תוכניות בסידרת נוסף שידור

ב קרוסלה. הנודעה הילדים
 ביל- מתרחש הערב של סיפור

 הכל קרוסלה. בגינת קטן בול
 אחד כשלכל למסיבה, מתכוננים

משלו. סיבה המשתתפים מן
 ).0.00(כעולם ילדים •

 השרה שחורה ילדה על הפעם
יל ועל בארצות־הברית, ג׳אז
 תורת את הלומדים יפאנים דים

הסמוראים.
כ המידכר ימעל •

 ).0.30( פורה כדור
 ב־ מסע המתאר תיעודי, סרט

 הסהרה מדבר מעל כדור־פורח
 סיכלו באירופה הנילוס. ומימי

 האווירי והפיקוח מזג־האוויר
לבצע המפעילים תוכניות את

 על- בארץ היישוב תולדות את
ה מוזיאוני. יישוב הקמת ידי

 כדי תוך כולה מתרחשת דרמה
 לחדשות מבט מהדורת שידור

 כתבי- תפקיד את בטלוויזיה.
 הרדיו כתבי מילאו הטלוויזיה

 הטלוויזיה הנהלת סירוב (בשל
 ול- הטלוויזיה לשדרי לאשר
 התפקידים). את למלא כתביה
 מגולמות המשתתפים דמויות
 לא-מקצועיים. שחקנים על־ידי

כוהן. אלי הסרט: במאי
 ).11.15( יאר כאכי •

 יצירה עיבוד על המבוסס בלט
ה שוסטאקוביץ. דימיטרי של

 העם רדיפת את מתאר מחול
השואה.* בתקופת היהודי

שישי יום
8 .8

 פרק ).3.00( אמיד ס
 על־פי שצולמה בסידרה נוסף

לינדגרן. איסטריד של סיפרה  מני עם טוכה שעה *
 עם ו/או ואורחיו פאר

 ואורחיו שליו מאיר
הפו תוכנית־הבידור ).0.20(

 ב־ עניין המעוררת פולארית,
ששי. ימי של סאלונים

 מישפחתית תמונה •
 בסידרה אחרון פרק ).10.20(

 בו לומר, שקשה מלים בשם
 מוצא למצוא ריצ׳ארד מנסה

 והן הכלכליות לבעיותיו הן
האישיות. לבעיותיו

שבת
8 .9

מר-סכא מנזר •

ת א ר ק ,קויסס אגחה :שידור ל
 של סיפורה המשכים בארבעה יוקרן באוגוסט 14מה״ החל

 פראג״ של בכיכובה אוונס״, את ביקשו לא ״מדוע כריסטי אגתה
וורווייק, וג׳יימס גילגוד ג׳והן אניס, צ׳סקה

וורוויק גילגולד :אוונם את כיקשו לא מדוע
פרקים ארבעה

קונינה אנה
 במשן שבוע, מדי יוקרן באוגוסט 15ה״ שישי מיום החל

 קרצינה״ ״אנה הבי״בי־סי של היוקרה מסידרת פרק שבועות, עשרה
השח מופיעה קרנינה אנה בתפקיד בצבעים. טולסטוי, ל.נ. מאת
 של כוכבה פורטו/ אריק — קרניו ובתפקיד פאג׳ט, ניקולה קנית

פורסייט״. ״בית הטלוויזיה סידרת
* *ו ״י

>
קרנינה אנה

בצבע פרקים עשרה

 מיג־ על תיעודי סרט ).0.25(
 במידבר השוכן מר־סבא, זר

מראשו שהוא המינזר, יהודה.
ב האורתודוכסים המינזרים ני

ה היחידי המינזר הוא ארץ,
נשים. כניסת אוסר  של הקסמים מופע •
 ).8.00( קאדיט דיק
 השידור, תוכניות שינוי בשל

 יוקרן השעון, מהזזת כתוצאה
 בשעה בידורי מופע שבת מדי
 מופע הוא המופעים ראשון זו.

 שבו קאווט ריק של הקסמים
 לה־ עושי־להטים, משתתפים

 הגדול סליידני טוטני־קלפים,
קוסמים. ועוד ).10.00( מאן דה •
 מירוץ את המתאר קולנוע סרט

 24 ביותר, הארוך המכוניות
 בעיר הנערך רצופות, שעות

 הסרט עלילת בצרפת. מאן, לה
 ומפרך מקצועי מירוץ רקע על
 היחסים נחשפים שבמהלכו זה,
 נשותיהם המירוצים, נהגי בין

הרא בתפקידים וידידותיהם.
 אנ־ והלגה מקומן סטיב שיים

דרסן.
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).8.03( להיט עוד •
ללהי התוכנית תוקדש הפעם

לועזיים. טים

 כמיש• נשאר הכל •
ה ח ה את יביא ).8.30( פ

 של החדשה גיסתו אפיזודה
ארצ׳י.
).10.00( וגנב אכיון •
 עלילתו בסידרה. שלישי פרק

אהו דונלי, בהוליווד. נפתחת
 עושה גרטכן, של החדש בה

 אהובתו של שסירטה כדי הכל
 בלא וזאת קאן, בפסטיבל יוצג

כשניים שיחה •ידיעתה.
אולימ פגרה לאחר ).10.45(

 ה- אל התוכנית שבה פית,
משו שגב תום הכתב מירקע.

 מי בנטוב, מרדכי עם חח
 ישראל בממשלות שר שהיה

 בין הזמנית. הממשלה מאז
 האם בנטוב: שנשאל השאלות

 ליטול המייסדים׳ ׳דור מוכן
ה לטעויות אחריות עצמו על

 כאשר מפ״ם שגתה והאם עבר,
 בסוף דו־לאומית במדינה תמכה
 ל- ובסגידה הארבעים, שנות

החמי שנות בראשית סטאלין
 לדעתו גם נשאל בנטוב שים.

 האישי הטוהר ועל הירידה על
בפוליטיקה.

 ).11.15( כדעות •
 מ- בחזרה הביתה, ממהר ברט

 כשהוא הרופא, של מישרדו
 כי מגלה הוא בהלם. נתון
מת אך למצבה, מודעת מרי

ש הקצר בזמן ממצבו. עלמת
 ברט מתעתד לחיות לו נותר

ל חפץ הוא הרבה. לעשות
ולאכול לטייל לעשן, התחיל

כ דואגת מרי משמין. מזון
 שבכוונתו לה מבשר ברט אשר

 ולהישאר מעבודתו, להתפטר
 התינוק. הולדת לקראת איתר,

 ופולי דני מסתתרים בינתיים
 כתחליף. אוטומטית, * במכבסה
 בגן־החיות. שתיכננו לפיקניק

 היא כי לפתע מתוודה פולי
 הוא וכמובן, דני, את אוהבת

 שהם לאחר תחושות. אותן חש
 דני, מגלה לראשונה מתנשקים

 בשל עליהם מרכלים אנשים כי
 ושחורה. לבן מעורב, זוג היותם

 אחר באגף גם חוגגת האהבה
 הצעיר בילי המישפחה. של

 אותו לילה לאחר מתעורר
ל מורתו לסלי, בחברת בילה

בתו את שאיבד לאחר שעבר.
 המין, ׳מגילויי בילי מתפעל ליו

 המין כי ללסלי לוחש והוא
 מרי שבעוגה. הגלידה הוא

מ להתעלם בינתיים מנסה
 ג׳ודי לשחורה. דני של אהבתו

 מכל תתעלם :עצה לדני נותן
 ופעל האחרים לך שאומרים

 מגלה מרי ליבך. לצו בהתאם
ה לג׳סיקה. הריונה דבר את

 עשוי להיוולד העומד תינוק
איש־החלל. ברט של בנו להיות
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 השנייה השעה •
ב חודשית תוכנית ).0.00(

 — ״ישראלים על חי שידור
 במיסגרת חוזרים״. — יורדים

היש הסרט יוקרן התוכנית
בניו־יורק. שצולם ראלים,

 ואשתו הארט •
האימים, ליל הפרק ).11.00(

^ _ _

שליש• יום
8 .12

 — קטגות נשים +
 ד׳, ויום 12.8 ג׳, (יום
 סיפורה ).5.30 — 13.8

 אל- מאי לואיזה של הקלאסי
אמ נוסח ואהבה חיים קוט.
שעברה. במאה ריקה
 ).8.03(כריכוע תשע •

בהנ שבועית בידור תוכנית
צפיר. טוביה חיית

 קלאודיוס אני •
 ב- החמישי הפרק ).1)155(

 על המבוססת הנהדרת, סידרה
 גר- גריוום. רוברט של ספריו

מ חוזרים וקלאודיום מניקוס
 וקלאו- ניצחון, עטורי גרמניה

ה על לגרמניקום מספר דיום
 לפוסטמוס. שנטמנה מלכודת

ל מבטיח הנדהם גרמניקום
 של לידיעתו הסיפור את הביא

 אצל מבקר אוגוסטום אוגוסטוס.
 ומודה גלותו במקום פוסטמוס

 מתכוון הוא טעותו. על בפניו
 את ולבטל המעוות את לתקן

 של חשדותיה הגירוש. צוו
 מבקרת והיא מתעוררים ליביה

 בו ווסטה, האלה במקדש
 אוגוסטום. של צוואתו שמורה
 לכוהנת ליביה סייעה בעבר

 ותמורת המקדש של הראשית
 למעול ממנה תובעת היא זאת

 את לה ולהראות בתפקידה
 לרומא, שובו עם הצוואה.

 מצבו למישכב. אוגוסטוס נופל
 מגביל שהוא לאחר משתפר

 נגעה שלא מזון לאכילת עצמו
 לחופשת יוצא הוא אדם. יד בו

 הוא ושם בהאפרי, החלמה
 שאכל לאחר במחלה שוב נתקף
 ליביה. על-ידי לו שהוצע מזוז
שליביה.מר משוכנע הוא עתה
 ו־ פוסטמום ומת. אותו, עילה

 המוציא- מאקסימוס, פאביום
נר הקיסר, צוואת של לפועל
 טיבר־ של דרכו הם. גם צחים

 צוואת פתוחה. הכם אל יוס
 הסנאט, באוזני הנקראת קיסר,

כ טיבריום של בשמו נוקבת
 ידיה מעשה זה וגם יורש,

 שולט הפרק בסוף ליביה. של
טיבריום. בנה, ברומא


