
תשמ׳־א ואש־השנה תועיות
9 .8

 רב של הרפתקאותיו •
 שידור — 6.20( בעדול

 בסידרה, נוסף פרק כצבע).
 השימוש אופני את המתארת
 וולט של בעולמו בפעלולים

דיסני.
 השנייה השעה •

המח המפולת לאחר ).0.30(
שעס תוכנית־המלל של רידה

 בהנחיית היורדים. בבעיית קה
עו הובאה דק, (מיקי) מיכאל

 זמר, חנה הגב׳ דבר, רכת
ב התוכנית. כמגישת לשמש

 ב־ שתוגש המתוקנת, תוכנית
 הוא נושאה ואשר שידור־חי,

יוק- טלוויזיה, בתוך טלוויזיה

השנייה השעה :זמר
9.30 שעה שני, יום

בה העוסק משעשע, סרט רן
 בתחנת מישדר־חדשות פקת

 בארצות־הב־ קטנה טלוויזיה
 הר־ את המתאר סרט רית,

ה - של ועלילותיו פתקאותיו
 חדשות ממתאר ההופך צוות,

ה בעיקבות לעושה־חדשות.
 בהנחייתה שיחה תתפתח סרט
 מוקד כאשר זמר, הגב׳ של

וב בטלוויזיה, יהיה השיחה
 מתארת. היא שאותה מציאות

 חבר־ :בפאנל המשתתפים ביו
 מנכ׳׳ל אבן, אבא הכנסת
 לפיד, יוסף השידור רשות

מעמ כמה לציבור שיחשוף
 של תפקידיהם בניסוח דותיו

 האלקטרוניים, כלי־התיקשורת
 ראש־המנד של יועצו־לשעבר

שמו תיקשורת לענייני שלה
 מן מומחה־תורן ועוד כ״ץ, אל

לקומוניקציה. החוג
).11.00( הפשיטה •

רו־ יסכמו הערב מישדרי את
ב פאורס וסטפני וונגר ברט
 הארט מהסידרה נוסף סרט

ואשתו.

שלישי יום
9 .9

כישראל מצרי רופא •
 המגזין במיסגרת ).7.00(

 ד״ר יראייו בערבית, למישפחוז
ה הרופא את אלחטיב אחמד
או אלקאדי האני ד׳׳ר מצרי
 בארץ, לאחרונה שביקר רולוג
 בעיסוקים גם העוסק רופא

וכ מוסיקה כציור, אמנותיים
המ יביא מדור־האופנה תיבה.
 כפי מצרית, מאופנה חשות

המ תלמידות על-ידי שהוצגה
 בית־הספר של לאופנה גמה

נושאים. ושאר סליגסברג,
 ).8.30( ״ם תש להיטי •

 מיטב של תיזכורת תוכנית
 בין כאשר תש״מ, שנת להיטי

 איינשטייו, אריק :המשתתפים
 חזה, עופרה מקסטה, להקת

 ורבים גל ריקי אקשטיין, גרי
בי־ דן מפיק־במאי: אחרים.

 היהודי התיאטרון #יו
שידור —0.30( בווארשה

ערה״ש
 קונצ׳רטו — קונצרט 8.00
 מנדל- מאת מינור במי לכינור

הסימפו- התיזמורת עם טון,

קונצרט פוס:
8.00 שעה ערה״ש,

סול רשות״השידור. של נית
מנ מרקוביץ, סילביה נית
פוס. לוקס : צח

 נעמי עם שנה״טובח 8.45
בהש חגיגית תוכנית שמר,

לה מיכאלי, רבקה תתפות
שלו והזמרת ירוק״ ״בצל קת

אהרון. מית
ל עיבוד ״הדיבוק״ 9.30

 מהמחזות אחד של טלוויזיה
 ביותר, החשובים היהודיים

 על סיפור הבי.בי.סי. בגירסת
ה שנפטר, צעיר של נשמתו

 לאה, של נשמתה את לוכד
 סף על הנמצאת צעירה נערה

 אח״כ נאשם אביה נשואיה.
 לאה בעוד נשואים, בהפרת
להת במטרה נשמתה נופחת

ב אהובה. עם מחדש אחד
 ג׳יזל הראשיים תפקידים

דיוויד בראוו, גרי-איאן וולף,

 לבקר עומד החודש חוזר).
ב היהודי התיאטרון בארץ

ממלכ תיאטרון זהו ווארשה.
 מחזאים של מחזות המציג תי,

בש באידיש. שנכתבו יהודים
מאו של בעיצומם ,1977 נת

בפו כלכליים־חברתיים רעות
סטודנ נהרגו במהלכם לין,
 כתב-הטלוויזידדה־ ביקר טים,

בפו לימור, מיכה ישראלית,
 שצולם הסרט, את והכין לין,

פו בתחומי פותח וגם בצבע,
 השילטונות השגחת תחת לין,
 תמונות גם מציג הסרט שם.

 וטרבלינ־ מאושוויץ עדכניות
בקר יהודיים ובתי־כנס קה,
 המשרתים אחרות, וערים קוב
 ש־ פולין, יהדות שארית את

 בקהילות הגדולה בעבר היתר,
עלי-אדמות. היהודיות

בהופ אכבא להקת •
שי - 10.05( חיה עה
 אבבא להקת כצבע). דור

 הפיז־ חובבי לקהל שהתגלתה
 האירוויזיון בתחרות מונים
מוסיקא ללהיט והפכה ,1974

 ובארצות־ באירופה מבוקש לי
לה עם תוכניתה זוהי הברית.

 במיסגרת שצולמה אבבה, קת
 ב־ שעבר בחורף הלהקה סיור

 אחד ובאירופה. ארצות־הברית
 מתוך קטע הוא משיאי־הסרט,

 בקונצרט הלהקה של הופעה
 באיצטדיון שצולם דראמטי
מב־ הלהקה בלונדון. וומבלי,

המ להיטיה את בסרט צעת .
האחרו מאלבומיה פורסמים

נים.
 קלאודיום אני •

כצבע). שידור —10.50(
זיאוס, בסידרה התשיעי הפרק

ב תחילתו כאשר יופיטר, חי
מב־ אותן נוספות שנים חמש

 ו- גולדבלט הארולד סוויפט,
באנט. ג׳ון

ה נ ש ה ״ ש א ר ד א
 לראש־השנה, שירים 8.00

 דודו טל, מיכל בהשתתפות
גלוסקא. ואופירה זכאי

 שידור — חן נקודת 8.45
ב במינו, מיוחד שידור בצבע.

 את דביר אורי מוליך מהלכו
 אשר במערת״הנטיפים הצופים

 לפני שנוצרה בית״שמש, ליד
 מה- המערה שנה. מיליון 80

 לה דומה שאין אטרקציה יה
.רץ. 1

 משוררים שירי ערב 9.00
 מופע צה״ל, גלי של 3 מס׳

 מופע בהיכל״התרבות, שנערך
 חדשים שירים הולחנו למענו
 על שכתבו משוררים לשירי

ששירי המשוררים תל-אביב.
אבי דויד :הינם הולחנו הם
בת יוכבד אלתרמן, נתן רן,

 זך, נתן גולדברג, לאה מרים,
ה בין ואחרים. חלפי אברהם
 מזי ערמוני, דפנה : מבצעים

דגן, צילה גלרון, נורית כהן,

 ב־ גלותו במקום טיבריוס לה
ל כולו נתון כשהוא קאפרי,

מו טרם הסוטים. תענוגותיו
 קאליגולה את ממנה הוא תו

 קאליגולה עלות עם כיורשו.
 מפזר הוא הקיסרות כס על

 כי ודומה עבר, לכל כספים
 קרב שגשוג של חדש עידן
 שקאליגולד, עידן לרומי, ובא
 תוך המושיע. בבחינת הוא
 קאליגולה מתחיל קצר, זמן

תכו ראש כאבי על להתלונן
 והולך. מחמיר ומצבו פים,
 בתרדמה שוקע הוא אחד יום

שמו מסכימים והכל עמוקה,
 ביותר הגדול האסון יהיה תו

 גרמני־ של מותו מאז לרומא
 קאליגולה, כשמתעורר קוס.
 הנדהם לקלאודיוס מספר הוא

 מטא־ של תהליך עבר שבשנתו
שבאמצעו (גילגול), מורפוזה

 נתגלה לדבריו לאל. הפך תו
 רומא, באלי הגדול שהוא לו

ל עצמו. לזאוס בכוחו ושווה
 אותה שגם דרוזילה, אחותו

 על מודיע הוא לאלה, הפך
 החדש מגוריהם מקום העברת

 דרוזילה, יופיטר. מיקדש אל
 ועומדת הרה, שהיא לו מספרת

 יופיטר׳. של ׳בנו את ללדת
 ש־ שהיצור חושש קאליגולה

עוצ בעל יהיה לאחותו יוולד
מהת ובאחת משלו, רבד, מה

 נועץ הוא שלו, הטירוף קפות
 משם לעקור כדי בביטנה, פגיון

להיוולד. העומד העובר את

ראשון יום
9 .14

די■ וולט של עולמו •

 שם- כספי, מתי זיטנר, אורה
 יחודית רכטר, יוני לוי, טוב

ועוד. אלטר נפתלי רביץ,
המי בין המילחמה 10.00

 אמריקאי, קולנוע סרט נים,
 שחקנים משתוללים במהלכו
 רו־ ג׳יסון למון, כג׳ק מעולים

 ואחרים האריס ברברה ברדס,
דמו על המבוסס תמליל עם
האמ ההומוריסט שעיצב יות

תרבר. ג׳יימס הנודע ריקאי

13.9 שיש• □1■
לראש- טובה שעה 8.35
 ואורחיו, פאר מני עם השנה

ירו במהלכה בידור, תוכנית
 טופול, חיים השחקן איין

אלכ הוותיקים והמראיינים
ו דורה פרדי יהלומי, סנדר

הבידו בחלק דמארי. סעדיה
רביץ, יהודית הזמרת : רי

 דני המלחין של חדש והרכב
 גידי בהשתתפות סנדרסון,

עולמית. בבכורה גוב,
נו פרק קארנינה, אנה 9.35

 ובו הבריטית, בסידרה סף
 עם אנה של ביחסיה העימות

 אנה מבשרת בה ושיחה בעלה,
 לילד מצפה היא כי לבעלה

בין חצוייה אנה מוורונסקי.

 ב־ נוסף סרט ).5.30( פני
המצויי הילדים סיפורי סידרת

זה. סיגנון חלוץ של רים

).8.03( פתוח בית •
 אלה ביפים המשנה התוכנית

 מביאה ותכניה, סיגנונה את
 לעודד דוחן דודו המנחה את
לב טולידאנו אבי הזמר את
 תחזיות ולהעניק ולשיר, של

 וחוזים־ עתידנים של מטעמם
המ הבית. לעקרות בכוכבים

 שהפיק מי אמוץ, חנינת פיק:
נולבוטק. את בזמנו

מארחות החבובות •
 — 8.30( מארי אן את

 הזמר כוכבת כצבע). שידור
התוכ אורחת היא מארי א!

 בכר הופעת גם הכוללת נית,
 בחלי־ כאופנועית פיגי של רה

מבע מוטרד קארסיט פת־עור.
 הפעם כאשר הרגילות, יותיו

 — תחביבו בעיית מצטרפת
 סקייט־ על החלקה טוסטוס,

 התיאטרון. אולם בתוך בורד
•מב משלוותו, יוצא קארמיט

 לא שמעולם דבר מופע, טל
 החבובות. בתולדות התרחש

 יוצאת החבובות של מהמעבדה
 פרופסור של חדשה המצאה

 ביש־ ועוזרו האנידין, בונזו
מכונות־חליבה :ביקר המזל

 חשמל. על הפועלות מהממות,
 שותפות אינן שהפרות אלא

 מ־ הפרופסור של להתלהבותו
 של מדור־ד,ספורט המצאתו.
 סקר במינהג מתרכז התוכנית

חמת־חלילים. .אכילת טי:

ה כצל הקאמפוס •
 שידור —10.00( מלחמה
 בסידדד, רביעי פרק בצבע).

ל־ המנסה המאוד-אמריקאית,

קארנינה אכה וילסון:
9.35 שעה שישי, יום

אלכסנ בעוד למאהבה, בעלה
ו למוסקבה, נוסע קרנין דר

 הוא ושם הבן, את אתו לוקח
מאנה. גירושין בתהליכי פותח

נו מותחן העריקה. 10.30
המעו הבריטית בסידרה סף
״המקצוענים״. לה

 מנגנת בו קונצרט, 11.20
הישר הקאמרית התיזמורת

 בר- רודולף של בניצוחו אלית
 95 מס׳ הסימפוניה את שי
היידן. של

ת ב 115.9 ש
 סיקור ספורט. מבט 9.05

 ראש־חשנה מישחקי של מלא
פעי ושאר בכדורגל, והשבת

הספורט. לויות
 סרט״טלוויזיה חומד, 10.05

 האוטוביוגראפי סיפורת על-פי
ה מקרקן. מארי הסופר של

 סיפורי שני בתוכו שוזר סרט
 ילדה של הצלחתה הצלחות,
ה ,חומד׳, שכינוייה בעייתית,

 מערכת-חיים לעצמה בונה
 של וסיפוריה ובריאה, חדשה

 לשקם הצליחה אשר המחברת,
גירושיה. לאחר חייה את

 לתולדות נוספת זווית הציג
הש במחצית ארצות־הברית

 דרך ,20,־ד המאה של נייה
בתול המתמקד בנאלי, סיפור
מסויימת. מכונית של דותיה

).11.15( בועות •
שמס לאחר בסידרה. 65 פרק
עו הוא שאין לבארט תבר

 לכפר מחליט הוא למות, מד
ש בכך בעבר אנוכיותו על

 החברה. למען משהו יעשה
 מועמדותו להציג מחליט הוא

מתלהב ודני שריף, למישרת
 סגנו. להיות לו ומציע מיד,
שב הסכנה מן מודאגת מרי

 דאגותיה אלה אין אולם דבר,
 על מרחף כבד צל היחידות.

נו שהיא התינוק של עתידו
 יכול הרי ד,־א ברחמה, שאת

 של הכפיל של בנו להיות
 בינתיים החלל. מן בארט,
בתוכניותיה שקועה ג׳סיקה

 הפסיכיאטר עם רומן לנהל
משוכ היא פוזנר. ד״ר שלה,
 הוא פסיכיאטר שבתור נעת

 לא היא כן ועל למין, מומחה
המי בסטנדרטים לעמוד תוכל
 בינתיים שלו. הגבוהים ניים
ל מלו ר,*נלד עורך־הדין שב

שי את שוכר ג׳ודי תמונה.
 במישפט ייצגו שזה כדי רותיו

לא בתו, על האפוטרופסות
 את לקבל תובעת שקארול חר

נחוש ג׳ודי לרשותה. הילדה
 כוחותיו, בכל להלחם בדעתו

המוגב סיכוייו למרות וזאת
 הומר היותו בגלל לנצח לים

 ב- מאוהב עדיין מלו סכסואל.
 הפסיכיאטר לסיום, ג׳סיקה.

 היכרות לפגישת מגיע פוזנר
וזו ג׳סיקה, של מישפחתה עם
 כל מצד מטורפת להופעה כה

בני־המישפחה.
_ 715

הדיבור! :ובגט דולף
9.30 שעה ערה׳״ש,


