
שלישי יום
9 .30

 כירושלים פינים •
)8 כצבע). שידור — 35.

ה את המתאר סרט־תעודה,
ש מהונג־קונג, הסינית להקה

מצי בארץ. לאחרונה ביקרה
פולקלוריסטי. מחול גה

 כנען לארץ המסע •
 המתאר סרט־תיעודי ).9.30(

 המתרכזים ישראל שבטי את
הפריצה לקראת ברנע, בקדש

כירושלים סינים קו:
8.35 שעה שלישי. יום

 מנהיג משה, כנען. ארץ אל
 לתור מרגלים שולח האומה,

 על ידיעות ולאסוף הארץ. את
וה הצבאי כוחו ועל האוייב,
ה משתתפים בסרט כלכלי.

 משה מלמט, אברהם פרופסורים
דותן. וטרודה כוכבי,
 קלאודיוס אני 0

 בצכע). שידור — 10.50(
בב למילחמה יוצא קלאודיוס

 אשתו אוספת ובינתיים ריטניה
מאה של שורה המשועממת

 מדווח לרומא, שובו עם בים.
 אך גדול נצחון על קלאודיוס

 על רב זמן לנוח זוכה אינו
 ביותר, הטוב ידידו הדפנה. זרי

 בשיתוף אויבו. הופך הורדוס,
 שכנות ממדינות מלכים עם

 השילטון על תגר קורא - הוא
 מאוחר במזרח־התיכון. הרומי
 מותו, את הורדוס מוצא יותר

 איש לקלאודיוס נותר לא ואז
אש מסלינה מלבד אליו לפנות

מו אינה שמסלינה אלא תו.
במ לחיות להמשיך עוד כנה

 ל- להינשא ומתכננת חיצתו׳
ולהכ מאהבה, סיליוס, גאיוס

מח כינונה על עמו ביחד ריז
 של חייו הרפובליקה. של דש

 הוא אך בסכנה, קלאודיוט
 פאלאס עוזריו, חושד. אינו

 ליטול מחליטים ונארקיסוס,
 לחסל לידיהם, העניינים את
ולהו הקיסר נגד הקשר את
 קלאו־ מסלינה. את להורג ציא

 הקיסרי, הצו על חותם דיוס
 על הידיעה מגיעה מבריטניה

 מיקדש בניית ועל האלהתו
משמ לא שזה אלא לכבודו.

 בודד, הופך קלאודיוס חו.
ה בצערו כולו ושקוע עזוב,
אישי.

רביעי ■׳יום
10 .4

חג ערב
ספרדי רומנסרו 9

 ה- של חוזר שידור ).8.15(
המ נשיא כתב אותו רומנסרו

המש בין נבון. יצחק דינה
יהורם בנאי, יוסי : תתפים

 רז, רוחמה סמסונוב, רמה גאון,
ואחרים. פררה אברהם
— 0.25( חן נקודת 9

 לאורך טיול כצבע). שידור ן
ל ח נ עיון. |

יחו ;שמה מוסיקת • §
 שידור — 9.35( דית ן
היי על סרט־תיעודי. כצכני). ן
 היהודים, הכליזמרים של הם ן
 יהו־ נגנים של חבורות אותן 2
 באירופה. ששוטטו דיים1
 וכרח הכסף את קח • ן.
ב מטורפת, קומדיה ).10.20( [
 אלן, וודי של ובכיכובו בימויו י

לסרט. הטכסט את גם שחיבר
 צעיר של דמותו את מגלם אלן *
 לד,צ־ החפץ שלומיאלי, יהודי .
 עם ביחד בנקים. כשודד ליח ..

 מרגו־ ג׳נט בסרט משחקת אלן
 זב־ נקודת וליזה, (דויד לין

ריצקי).

חמישי יום
10 .2 

מוצאי־החג
 אדמות עדי חיים •

כצכע). שידור — 9.00(
הבריטית בסידרה חמישי פרק

 המבוססת בסידרה שביעי פרק
טולסטוי. של סיפרו על

 ).10.45( המקצוענים 9
 ה־ בסידרת נוספת אפיזודה
מעורבים, ״זוגות :מתחנים

מעורבים״. זוגות

ת שב
10 .4

 והמתאגרף מדדי #
 ג׳ו שוחרר כאשר ).10.05(

 בשנת צבאי משירות גלזר
 נשדד מוכה, עצמו מצא ,1945

 מקבל אך הרכבת, מן .ומועף
 בת בתו קלוג, מגולדי עזרה

 קלוג, פול המתאגרף של 10ה־
 על הקרב לקראת המתאמן

 כבד. במישקל האלוף תואר
 למחנה ג׳ו את מביאה גולדי

 החייל הופך שם האימונים,
 אביה, של לשותף המשוחרר

 עסקיו. .למנהלת הופכת וגולדי
 קלוג פול מקבל אחד בוקר

 מבטיח גלזר ג׳ו ומת. התקף־לב
ולא בה, יטפל שהוא לגולדי

אחד קסום ערב :ומאד קופדי
10.00 שעה מוצאי־חג,

 בתיאור הנפתח העין, מרהיבת
 של — שדרתיים בעלי־חיים

סנטי מכמה נע שגודלם דגים
 דג מטרים. לכמה ועד מטרים

 הדקיק הצינור דג הקופסה,
ו עין מרהיבות צורות ושאר

 דייוויד הזואולוג צבעוניות.
 היכולים דגים מציג אטנבורו

 סודה ובאגמי קרח במי לחיות
עצ את שמנפחים דגים חמים.

 ודגים חשמל מפיקי דגים מם,
 הדגים על בסיקורו מעופפים.
 את אטנבודו מתאר והדגיגים

 350 שלפני בעולם הרבגוניות
1 שנה. מיליון
 אחד קסום ערב 9

 הכורסא תיאטרון ).10.00(
 תחנת על־ידי המופק הבריטי,

מת הסרט גרנדה. הטלוויזיה
 במועדון היושב בפיטר, חיל

 וודקה לוגם בניו־קסל, החברתי
 מגיעה זרה כשנערה וג׳ינג׳ר

 מתחילים השניים שולחנו. אל
 פורצת והנערה שיחה, לגלגל
 לו מספרת היא כאשר בבכי
בהתאבדות. מהרהרת שהיא

שישי יום
10 .3

 זוהר אורי עם דוד •
).9.20( איינשטיין ואריק

הבי תוכנית של שידור-חוזר
 השבעים. שנות מראשית דור

הק בשבועות תחליף התוכנית
שעה מופע-ד,בידור את רובים
 היוצא פאר מני עם טובה

לחופשה.
 קארנינה אנה #

כצבע). שידור — 9.50(

 האיג־ מנהלי לעולם. יעזבנה
להתאג יכול שג׳ו מבינים רוף
 מכין והוא פול, במקום רף

מת שהוא תוך לקרב, עצמו
 בניגטון. אן כעיתונאית אהב

 המצפון הסר האיגרוף מנהל
 הפסד של עיסקה לג׳ו מציע
 וילסון טיגר האלוף נגד בקרב

 לאימוץ. גולדי קבלת תמורת
 אותו דוחפת וגולדי מסכים, ג׳ו

 בסיבוב בקרב לנצח לבסוף
השביעי.

ראשון יום
40 .5

אד■ שד המסבאה #
 המשך סידרת ).8.30( צ׳י

 במשפחה, נשאר הכל לסידרה
 זו סידרה של גיבורה כאשר
או׳קונור. קארול השחקן נשאר
אג # ק ).10.00( ס

אפיזו תשע בת חדשה סידרה
 גיבורה שם על הנקראת דות,
 סקאגזקה, פיט הסידרה, של

ה השחקן מגלם אותו תפקיד
 (חשמלית מאלדן קארל וותיק
 סקאגזקה פיט תשוקה). ושמת
מ באחת עבודה מנהל היגו

 פיטסבורג, של הפלדה תעשיות
 הוא איגודים־מיקצועיים. ואיש
 בנו עם ביחד בצוות עובד

 הראשונים. מנישואיו הבכור
 של מגל חלק היא זו סידרה
ש טלוויזיה, וסדרות סרטים

 עובדים של בדמויות התמקדו
האמריקאית. בתעשייה

כשניים שיחה #
 הצלם ישוחח בה ).10.50(

 דינה המרצה עם ברעם, מיכה
גורן.

).11.20( בועות •
בד המישפטי המירוץ במהלך

 ג׳ודי, של בתו על החסות בר
 מאמו. עידוד לקבל ג׳ודי בא

ל מסוגלת אינה שמרי אלא
בג מודאגת שוב היא עודדו;

 מנסה השריף בארט בארט. לל
 פרג־ שריף קודמו, את לעצור

טיס.

שני יום
40 .6

השנייה השעה •
 לשתי תוקדש התוכנית .).30(

רצח האחת: יסוד, שאלות
 זכות והשניה: רחמים, מתוך

 של בפרטיות לפגוע המישטרה
ב יובא לדיון הבסיס האזרח.

 יולאנ־ פרשת את המתאר סרט
 לאמה שסייעה מק־שיין, דה

ש מקרה — להתאבד הזקנה
רח מתוך רצח בבחינת הוא

הברי שהמישטרה אלא מים.
 ולצלם להקליט הצליחה טית

 לאמה, יולאנדה בין פגישה
ל להעמדתה הוכחות ולאסוף

 מיקרה היה זה מיקרה דין.
 המישטרה שבו וראשון, חריג

 בציטוט השתמשה הבריטית
 מבלי בפשע הנוגעים ובצילום
 לדין אותם והעמידה ידיעתם,

אלה. ראיות סמך על
 ).11.05(הים על שדד •
ו הארט בסידרה נוסף סרט

 רוברט של בכיכובם אשתו,
פאוורס. וסטפני ווגנר.

שלישי יום
10 .7

 עם כיקוד כרטיס •
ויינגרטן ועדפרה איציק

חיי על המספר סרט ).9.30(
 הצעירים השחקנים זוג של הם
מחב הוא, תיאטרוךחיפה. של
 והיא, בידואי אהבה שנד של רו

 לכל חתום המעולה הסרט כוכב
 בפרוייקט המשתתפים החיים

התיאטרון־ד,עירוני.
 קלאודיוס אני 9

 כצבע). שידור —10.45(
 זו, נהדרת בסידרה אחרון סרט

 פא- של עצתו פי על כאשר
 נישא יועציו, משני אחד לאס,

 ל־ והפעם ברביעית, קלאודיוס
 אישה אחיו, בת אגריפניליה

 אך חריפה, אינטליגנציה בעלת
 עד ביותר. ומסוכנת מושחתת

 המאהבת שהיא מתברר מהרה
 * משתפים ושניהם פאלאס, של

 שאיפתה הקיסר. כנגד פעולה
 שבנה היא אגריפינילה של

 של מקומו את יתפוס ניירון
 הקיסרות. כס על קלאודיום

ימ בן יש שלקלאודיוס אלא
 אינו והוא בריטאניקום, שלו,
 כי חושד והקיסר אותו, אוהב

 אגרי- קאליגולה. של בנו הוא
 לאמץ לקיסר מציעה פינילה

 דבר של ובסופו כבנו, בנה את
 את לשנות קלאודיוס מחליט
 קלאו־ ניירון. לטובת צוואתו

 זקן, הוא למותו, ממתין דיוס
 אותו. מהסובב ומנותק עייף
תול כתיבת את משלים הוא
מישפחתו. דות

ת א ר ק ר ל דו :שי
השמש של המלכותי הצייד

המל ״הציד הקולנוע סרט יוקרן באוקטובר 11ב־ במוצאי־שבת
 של בכיכובם שאפר, פיטר של מחזהו על המבוסס השמש״, של כותי

 עולמם את מתאר הסרט, פאלמר, וכריסטופר שאו רוברט השחקנים
 לבין בינה המתרחש העימות ואת הקדומה, האינקה ממלכת בני של

 להנציח ככובש עצמו להנציח שביכולתו כל העושר! פיצארו, המצביא
 אישים, שבין הנועזים המאבקים אחד הוא הסרט פרו. ככובש עצמו

 למלך פיזארו הגנרל בין מאבק הקולנוע, בד על פעם אי שהועלו
השונות. הדתיות ואמונותיהם תרבויותיהם על — אטאהוואלפא


