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והמצאות חידושים *
הגדו־ הבעיות אחת ♦<*).45(

 היא האוקינוגרפיה של לות
 הים זיהום הים. בתוך האיזון

 בחיים ומוות חיים שאלת הוא
ה בפני וההתראה המודרניים

 במייוחד. חשובה היא זיהום
גי סטבלינג ג׳ון ד״ר החוקר

 מראש המתריאה קונכיה לה
 הישראלי הפרק ים. זיהום על

שהומ חדשה צורה על מספר
 מכולות לשינוע בישראל צאה

רב. כסף החוסכת
• ).10.05( בלות עד י
 השואה שיום המזכיר סרט,
 אחדים. ימים לפני רק היה

 בשנת טנברג הריכוז מחנה
 מוזהר המחנה מפקד .1944

 כי לו הכפופים אחד על־ידי
 אס. האס. של סמויים מפקחים !
 מדי רך שהוא למסקנה הגיעו 1
ה אחד קרל, האסירים. כלפי |

 כבר במקום הנמצא אסירים
קו קצר זמן נידון שנה, 11
 שסרב משום למוות לכן דם

ש המשדר את בנה מי לגלות ■
ה מפקדי שלו. בביתן התגלה

 במיב- להעמיד מחליטים מחנה
 המוסרי חוט־השידרה את חן

מעו להימלט לו ולהציע שלו
 אדם הריגת תמורת המוות נש

 מכניסים התוכנית פי על אחר.
 נידון עוד עם יחד קרל את

וברור יממה בן להסגר למוות

 היממה בתום שאם לשניים
יוצ הם בחיים שניהם יימצאו

 קרל של כשותפו להורג. או
 אשר צעיר צרפתי יהודי נבחר

ה היא שלו הבולטת התכונה
 חבריו מתכנים בינתיים פחד.

 בתפקיד אותו. לחלץ קרל של
 קריסטיאן הנס מופיע קרל

 עם שעבד גרמני שחקן בלץ/
במר והופיע ברכט ברטולד

 הופיע לאחרונה מחזותיו. בית
 במ־ שנכתב הפיסיקאי במחזה
 פרידריך על־ידי עבורו ייוחד

 מגלם הצרפתי את דיונמאט.
 אל־ יליד נגרוני, דאן השחקן

 קאמי אלבר של וידיד ג׳יר
תיאטרון. בעבר הקים עימו

שי יום חמי
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).0.32< ׳ליל ח סיפורי *
ה תדמית את לשפר במטרה

 העסקים את ולהרחיב חנות
ל ח׳ליל את הכל משכנעים

בקו הישנה הקופה את החליף
 הקופה מודרנית. רושמת פה

 ארועים. של לשרשרת גורמת
 ).0.30( מסע סיפורי >•

 מסעות על מספרת הסידרה
 של הפרק מפורסמים. חוקרים

מונטגיו לצ׳ארלס מיוחד הערב

בתקו הראשונים אחד דוהטי,
לח שיצא הוויקטוריאנית פה

 חצי-האי מדבריות את קור
ער בבגדי לבוש כשהוא ערב

 סיפר, סרב איש לורנס בי.
 הפך שדוהטי אחר־כך, שנים

 הבידואים. אצל אגדה להיות
 לבוש שהנוצרי האמין לא איש

 בסופו יגיע הערביים הבגדים
 הקדושה לעיר חי דבר של

 במידבר צולם הסרט מכה.
 פוקדים הצוות כשאת סהרה
 במייו- קשים מזג־אוויר תנאי

חד.
 קונ- ).11.10( קונצרט #

 מאת ולתיזמורת לגיטרה צ׳רטו
עי סמי  ה־ על־ידי ינוגן מסי

 ירושלים הסימפונית תיזמורת
 איס־ שרון עם השידור ורשות

 קאזוהירו הוא כשהמנצח בן
קויזומי.

4 .18
 ).3.00( דוליטר ד״ר •

 לפר לעזור מתבקש הרופא
 שלו השלומיאליות על להתגבר

 מועמד שהפר לו מתברר ואז
וה סקראווי שוורים. לזירת

 למטאדורים מתחפשים שודדים
ר מד״ר ולהוציא לנסות כדי  ד

 לדבר כיצד הסוד את ליטל
חיות. עם

 ).10.20( ומאיזה מרי #
הסיפו משלושת נוסף סיפור

אשה ג׳יימס. הנרי של רים

 לואי- העמידה, בגיל אלגנטית
 מגלמת אותה בריג׳נורת, זה

ה צייר אל פונה ברוק, פיית
ה מלורי, ג׳יימם פורטרטים

ומבק רוג׳רס, אנטוני שחקן
 פורטרט עבורה שיצייר שת
 ואריסטו- צעיר ג׳נטלמן של

שה כך על עומדת אך קרטי,
 של בדמות ישתמש לא צייר

 מישהו של אלא קיים, דוגמן
 לצייר שנה. 20 לפחות מלפני

 את לעשות מתחשק כל-כך לא
 ידידה מבקש והוא העבודה

 השחקנית טרדיק, מרי שלו,
במ זאת לעשות בראון, פסלה
 לואיזה מקבלת כאשר קומו.

ה על־פי שצוייר הציור, את
מת היא הציירת של זיכרון
 את בדיוק ציירה מרי עלפת.
 שיציירו לואיזה שרצתה האיש

 שתיהן כי ומתברר עבורה,
 את לוקחת מרי אותו. הכירו
 השתיים ובין בחזרה הציור

 רד סיפור עזה. מריבה פורצת
 ידעו שרק השתיים בין קינאה

מת שנה, 20 לפני זו על זו
עוזו. במלוא חדש

ת ב ש
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6( דיוקן !• סיפור ).25.

 אחמד על חצי־תעודי אישי
להי שהסכים נרקומן עיסא,
 לענות תנסה התוכנית חשף.

 לגמול ניתן אם השאלות על
 קיימים האם נרקומן, בארץ

 ה- של חלקה מה לכך, הכלים
 מה הסמים, בעניין מישטרה

לסמים. אנשים מביא
 במיסגרת ).8.30( מבט •

 ישיר בשידור יועבר המהדורה
 הדלקת טכס המערבי מהכותל

 על- צה״ל, לחללי הזיכרון נר
נבון. יצחק המדינה נשיא ידי

 (שעה דאחרים דמות •
 האישיים סיפוריהם )10.10

 במערכות נופלים כמה של
 תוך עולים שהם כפי ישראל,

 התיקיה במסמכי עלעול כדי
 החייל להנצחת המחלקה של

 וקודמים במישרד־הביטחון,
ו חברים בעזרת וגידים עור

 הנופלים. של מישפחה קרובי
 בתאונת שנפלה לב־טוב זוהרה
 בחייה. עוד אגדה הפכה מטוס
 ב׳ דגניה מקיבוץ אנין, מולה
 מוקש. על ריכבו בעלות נהרג
הקי בתנועה לסמל הפך אגין

 ניצול שנדלר ישראל בוצית.
 צל״ש קיבל מהונגריה שואה

 ונפל ששת־הימים במילחמת
 עמר יום־הכיפורים. במילחמת

ו מתימן ברגל עלה אברהם
במילחמת־השחרור. נפל

 ).11.00( ובנים אבות <•
 העברית הספרות על שיחה

 דליה המשוררת בין זמננו בת
וחו לספרות המרצה לבין הרץ
 גרשון הפרופסור סגנון קר

 קריאה קטעי בתוכנית שקד.
 ורשביאק מיכאל דר, אילן מפי

כהן. ואלי

ראשון יום
4 .20

6( סקירה !•  כל ).30.
ב יובאו הזיכרון יום ארועי

מייוחד. יומן
6( הרצל הר שי ).50.

 יום נעילת מטכס ישיר דור
העצ חגיגות ופתיחת הזיכרון

ה הציבורית ההופעה מאות.
הכנ יושב־ראש של ראשונה

ברמן. יצחק החדש סת
 ).7.45( הנשיא דבר •

 ישא נבון, יצחק המדינה, נשיא
 יום־העצ־ בפתח לאומה נאום

מאות.
שי 8.00( קונצרט •
ה התיזמורת בצבע). דור

 השידור רשות של סימפונית
 שניידר אלכסנדר של בניצוחו

 לפסנתר הקונצ׳רטו את תנגן
 בטהובן. של הקיסר, ,5 מם׳

 רובינשטיין. ארתור הוא הסולן
ב 1975 בשנת נערך הקונצרט
ירושלים. תיאטרון

 מהדורת ).8.55( מבט 9
רא שתכלול מורחבת חדשות

 רב- הרמטכ״ל עם מייוחד יון
איתן. (״רפול״) רפאל אלוף
 יום־העצם־ מסיכת •
כצבע). שידור 0.40( אות

גדרון :בצוותא
01.00 שעה ראשון, יום

 מכל להקות־מחול של מסיבה
 להקות בעיקר הארץ, רחבי

ב צוותא מועדוני של המחול
 של המחול להקת השתתפות

ה להקת פתח־תקוה, ותיקי
ו קם מיקי ,80 שלום מחול
הכהן. דויד  10.30( האש עמוד •

 ליום- נס כצבע). שידור
 הסידרה מתוך פרק העצמאות.

 לא שלעולם הימרו שרבים
 הציונות הכנתה, את יסיימו

 מביאים הערב לומין. יגאל של
 בת בסידרה הרביעי הפרק את
 :הקטעים שבו הפרקים, 19

ה העליה חלום, הוא העמק
 יוסף רצח הפרעות, שלישית,

 המדיני המאבק ברנר, חיים
שווינסטון בתקופה בבריטניה

 המושבות, שר היה צ׳רצ׳יל
 חרוד עין הקמת העמק, גאולת
גדוד־העבודה. ופירוק והקמת

 (שעה חצות במעט •
יסתיי לא התוכניות ).11.20

אח גם ימשכו והשידורים מו
 אחר 2.00 עד החדשות, רי

חצות.
שי 11.35( הפירחח •
 קולנוע סרט כצבע). דור

 פוק־ וויליאם של סיפרו פי על
 נער עלילות את המספר נר

כשבתפ מבוגרים ושני צעיר
 מקווין. סטיג הראשי קיד

ה בתחילת מתרחשת העלילה
ארצות־הברית. בדרום מאה
 שידור ).1.00( כצוותא ס
הדו עם התוכנית של חוזר

בתוכ יופיעו מלבדם דאים.
ב שתוכיח גלחן, נורית נית

זמ שהיא כמה יודע המי פעם
 רביץ״ מיהודית יותר טובה רת

 בתוכנית, היא אף המופיעה
כץ. וג׳וזי מרון חנה

י1ש יום
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 (שעה מייוחד מכט •
יפת הבוקר שידורי ).10.00

 וקצרה מייוחדת במהדורה חו
מבט. של

 (שעה ופרח בפתור 9
 ונופים זמר תוכנית ).10.05

 הגליל מן הארץ על שתעבור
 ועוזי הנדל נחמה אילת. ועד

 הזמר חבורת עם יחד מאירי
 צבי בהדרכת העוגן קיבוץ של

 לסיפור ראיון בין ישירו שרף
 העצמאות במילחמת הקשורים

 שימחו־ עוגניה של בתוכניתה
ני.

(שעה לך אנו מודים •
 ל- ושבח הלל שירי ).11.10

ב מקהלה של יום־העצמאות
לב־רן. מנשה של הדרכתו

 לנוער התנ״ך חידון •
מתי ישיר שידור ).11.30(

 הגמר שלב של 'ירושלים אטרון
לנו העולמי התנ״ך חידון של
 מיפקדת על־ידי הנערר ער

הגדנ״ע. פיקוד

1( מבט *  מהדורה ).50.
חדשות. של מייוחדת

 2.00( הפלאות ארץ •
 מצוייר סרט כצבע). שידור

 לויס סי.אס. של סיפרו פי על
 לתוך שנכנסו ילדים שני על

 עולם שם וגילו בגדים ארון
ומלואו.

המיז־ עדות פסטיבל •
התוכ מחלקת ).3.55( רה

 מקורית יוזמה הראתה ניות
ה את להעניש החליטה כאשר
פס של חוזר בשידור ציבור
 המיז- עדות בנוסח הזמר טיבל

ל ביום־העצמאות. דווקא רח,
 החדשות למחלקת היה פחות

 את לשדר שלא ההיגיון את
בצבע. הפסטיבל

(שעה וירג׳יניה איש #

הזכו מהסידרה פרק ).4.45
הילדים. מערבוני של לטוב רה

 8.00( האש עמוד #
 פרק עוד כצבע). שידור

ה ששידור הציונות מהסידרה
ה אתמול. החל שלה ניסיון

 במישפט הסידרה תעסוק ערב
 אפריל שבין בתקופה האומות,

 ה־ את ותסקור ,1947 לנובמבר
המ להקמת שהביאו ארועים

דינה.
 1080 אירוויזיון

שי הצבע). שידור 0.30(
שנ האירוויזיון הקלטת דור
שב בהאג בחודש 19ב־ ערך

 מילאה שבו האירוזיזיון הולנד,
ישראל. של מקומה את מרוקו

שי יום שלי
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).7.00( למישפחה •
הפי על תשוחח קצב נוזהת

 סועאד עם המחירים על קוח
 אוקיאן אנאהיד גב׳ קרמאן.

קיב בחיפה הגפן בית עם יחד
החי בתחום פרס לאחרונה לו

מספ סיבה וזו והתרבות נוך
 כתבה. עליהם לערוך כדי קת

ל שנערכה תיסרוקות תצוגת
וה שהתלתלים גילתה אחרונה

ה הם המקורזל הארוך שיער
האופ ותצוגת באופנה שולטים

ו סריג לשמלות מוקדשת נה
 מקטרונים עם שמש שמלות

תואמים.
 ).0.30( ביקור ברטים •
 המפקדת על הסיפור אחרי
סי את התוכנית מביאה שרי,
 יהודה גולני. חיילי של פורם
ה ובמאי התסריט כותב זקס,
טי קבוצת אל מתלווה סרט,
 הדרך את ומתאר גולני רוני
לחיילים. הופכים הם שבה
 (שעה מפוחית זמר •

ה של חוזר שידור ).10.05
 למוחו שנים 10 לציון תוכנית

 משתתפים אלתרמן. נתן של
 שלמה גילעדי, מוטי בתוכנית
ה בר־אבא,  מוני שדה, סנדו
 חנה דותן, דבורה מושינוב,

 וטוביה אלאל קורין לסלו,
צפיר.

וברוק וילמר כראון ולואיזה: מרי
10.20 שעה שישי, יום

*
מחול להקות יוס־העצמאות: מסיכת

9.40 שעה ראשון, יום




