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למקור נאמנות
ת רי ב / ע ו ת ו א לי ג אנ מדוייק תרגום
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חיפה) ,19 פבזנר פרטית: (כתובת ה ד פנ ת מי נ ח ת ה ל מ ש ר ה

תוכניות
א קיץ ב

 אזרתי חדלים בה תקופה, באותה בערך
 למים ועוברים חמים במים להתקלח ישראל
 את השידור שירותי גם מחליפים קרים,

 פושרות בתוכניות הפושרות תוכניותיהם
 של בסדר־יומו המתחוללים השינויים אחרות.
ב השינוי הקיץ, בוא עם הממוצע האזרח

 הקיץ חופשות ועונת והלילות הימים אורך
 — עצמם) השדרנים חופשות גם !ובתוכן

ש חדש, מישדרים לוח מכתיבים אלה כל
 בו הנפטלין מתוך בחלקו מוציאים אותו

 הקיץ, בגדי כל עם החורף בראשית הושם
באמת. מחודשת יצירה הריהו ובחלקו

ב שיתחיל החדש, לוח־המישדרים ביצוע
 בעובדה הפעם כרוך שבועות, שלושה עוד

 קול של העברי השידור מן בלתי־נעימה:
 יותר שנועדו ליום, שעות 2,5 קוצצו ישראל
 השידור שירות של מורת־רוחו את להפגין
ה כספי. לחיסכון מאשר תקציבו, מקיצוץ
 בשיטה מושג להיות עתיד האמיתי חיסכון
ה של הרמה הורדת יותר: הרבה מצערת

 העולות מביניהן אלה של בעיקר תוכניות,
 האחרות, מן יותר והמבדרות יחסית רב כסף
 בבקשה, — לדעת רצונך נוח, תיבת כמו

ו המזלג קצה על אחת, בסירה שלושה
אחרות.

ש התוכניות החדשות. התוכניות
 הקיץ מישדרי מערכת ראשית עם יתחדשו

הסוגים: כל על נמנות
 המיש־ יהיו ביותר, הקיצוני החידוש >•
 יימשכו אשר ישראל), (קול המסחריים דרים

 .1 שעה עד בצהריים 12 משעה יום יום
 קלה מוסיקה תקליטי יכללו אלה שידורים
 החברות שם את הכוללות הודעות וביניהן

 נקבע אלה לשידורים כאחראי המפרסמות.
פיו. במו יגישם אשר רונן, יורם
 היא טובות מבטיחה בידור תוכנית י•
 על־ידי תיערך אשר צה״ל), (גלי שערים שני
 ארצית תחרות־חידונים ותהווה ריבלין דוד•

 תוק־ ,וחילותיו צה״ל ממחנות רבים שתקיף
 ש־ אחרי ותסתיים, החיילי הקהל בפני לט

 במשך ביותר המבריקים הפותרים יתמיינו
מיוחד. במישדר־אליפות הקיץ,
ה בידור תוכניות שלוש יתווספו •

 סוב ערב תיאטרוני: חומר על מבוססות
 ללכת שתשתדל תוכנית היא ישראל) (קול

 לחייל, האמן התוכנית־לשעת־חירום בעיקבות
 סיני. מבצע בימי יום יום שודרה אשר

 ואי־ ,חירום שעת השעה אין שהפעם מאחר
 חינם להופיע האמנים מן לבקש יהיה אפשר

 לחודש. אחת רק התוכנית תשודר כסף, אין
 אחת למאזינים יביא צה״ל) (גלי ישן קנקן

 של סאטיריים ופיזמונים מערכונים לחודש
 לי־לה־לו (המטאטא, בישראל הקלות הבימות
 לכל חיים שנים לפני כבר ששבקו ואחרים)

שנש מהקלטות בחלקו ישודר החומר חי.
 האמנים מפי מחדש יוקלט ובחלקו תמרו,
 ועשרים, מאה עד ימים, שהאריכו עצמם
 (גלי כניסה כרטיס מתיאטרוניהם. יותר

ה למאורעות שבועי מדריך ישמש צה״ל)
 מעולם ופרפראות חדשות בתוספת בידור,
והצליל. הבד הבמה,

 הפלילים בשטח קיימת רבה פוריות >•
 שלוש להתוזסף עתידות כאן אף והמתח.

 תוכניתו את יחדש בן־הרצל יעקב תוכניות.
 המבוססת ישראל), (קול מלכודת החודשית

 של הסוג מן (לא ישראל משטרת תיקי על
 ישראל) (קול נוספים מתח תסכיתי אירס״ו).

 סידרה ואילו לחודש, אחת הם אף ישודרו
 צה״ל, בגלי מתח תסכיתי של מקבילה

חי תכלול אמיתיים, משפטים על שתתבסס
 פסק־ לפני דקה מעניין: להיות העשוי דוש
ו הטבעי הסיום (שהוא הפושע של דינו

 מהלך יופסק תסכית־מתח), לכל ההכרחי
 לפסוק יתבקש אישים של וצוות התסכית

י הנימוקים, משיישמעו ולנמקו. דינו את
 אשר פסק־הדין ובו התסכית סיום שודר
בית־המשפט. על־ידי דבר של לאמיתו נקבע
מיו חודשים לתוכנית יזכו הנשים •
שתש צה״ל), נגלי חיל אשת נוספת: חדת
 בקול חי. רדיופוני עיתון־נשים להיות תדל

 חצי של למישדר האשה פינת תהפוך ישראל
 דקות 10 של או בשבוע, פעמיים שעה,

יום. יום
 החדשות, המילוליות התוכניות בין •

 (ובמקרה הקהל מן חלק רק לעניין העשויות
ה את למנות יש מזה), פחות עוד הרע

 בה ישראל), (קול גבורות אנשי תוכנית
 מפיהם לשמוע כדי היישוב זקני ירואיינו
 שרמת מאחר זמנים״. ״היו בנוסח סיפורים

 ידועה ישראל בקול המקובלת הראיונות
 לקוות קשה המאזינים, ציבור ברחבי יפה

 שופעים יהיו שהישישים במקרה אף לטובה
 תוכנית המתגבר. כמעיין מעניינים סיפורים
לטבוע מראש נחרץ שגורלה נוספת מילולית

 (קול העלייה קליסת היא שמן־זית־זך בתוך
 זו, בעייה על תעודתית תוכנית ישראל),

 ה־ רשמיות בעיניים משתקפת שהיא כפי
 רחוב של דיוקנו וורודות. משקפיים חבושות

 אשר דו־שבועית תוכנית תהיה ישראל) (קול
הרא בתוכנית הערים. רחובות את תציג
 מבחן זה ויהיה הירקון, רחוב יוצג שונה
 זאת, תוכנית של לאפשרויותיה מאד יעיל

 תל־אביב ברחבי כידוע הוא זה רחוב כי
 הצבאי החידון והשירה. הנשים היין, מרכז
 חיה חודשית תוכנית אולי, יהיה, צה״ל) (גלי

 מובהק, מקצועי בנושא תעסוק גם אם למדי
 הוא בלבד. אליו הקרובים את לעניין העשוי
 הצבאי הירחון מערכת עם בשיתוף ייערך
 מילולית חודשית תוכנית נוערכות. הנאה,
 (בקול ביותר המעניינת פגישתי תהיה נוספת

 גם אם תוכנה, על מעיד ששמה ישראל),
 בה. שתהיה החיות מידת על לא עדיין

 זאת בתוכנית פגישותיהם על לספר ראשונים
 הוגו פרופסור שרת, משה מפא״י ח״כ יהיו

 אלון. יגאל העבודה אחדות וח״כ ברגמן
 דאוד לטובה: מפנה יחול השיחות בשטח

ב להופיע יוזמן ישראל) (קול נאטור אל
 ישוחח וכן בחודש, פעמיים העברית תוכנית
 גלאי. בנימין הפוך, קפה על בחודש, פעמיים

העו את תציג ישראל) (קול בישראל עדות
 מוצלחת ותהיה לעדותיהם, בישראל לים

 מחו־ בשירתן, להתרכז שתרבה ככל יותר
 בראיונות ולא העדות של ומסורתן לותיהן

מעוררי־פיהוק.
 החדשות המוסיקאליות התוכניות בין •

 תקליטים אספני החודשית התוכנית בולטת
 אוספים בעלי תזמין אשר ישראל), (קול

 המיוחדים תקליטיהם את להשמיע נדירים
 של בתקליטיה כלל, בדרך מצויים, שאינם
השידור. שירות

 לתרבות־ הנחשב הסוג מן מישדרים •
 היא כי לומר מעז איש אין שעליה גבוהה,

 לרוב, יתוזספו מחית, עד אותו משעממת
 עולמו תיאטרון, ערבי ישראל: בקול כולם

 ויוצרים, יצירות ועל המודרני האדם של
גולד לאה של שיחות בסידרת תיפתח אשר
דוסטוייבסקי. על ברג

 ההפתעה לאחר שנתבטלו. תוכניות
 האולפן ביטול עם למאזין שנגרמה הנעימה
הפ שתי עוד לו צפויות ושידוריו, החיפאי

 בכנסת התוכניות ביטול עם נעימות תעות
 כי נראה העבודה. ובמערכות ובוועדותיה

 השידורים הנהגת של העובדה שלאור הוחלט
ו שחברי־הכנסת צודק זה אין המסחריים,
 אין חינם במישדרי־פירסום יזכו ההסתדרות

כסף.
 תוכנית של ביטולן הוא פחות משמח

 היחסים ממערך כתוצאה בניחותא, הבידור
 רצונך התוכנית וכן ישראל, בקול האישיים

 החומר מן מבחר אשר בבקשה, — לדעת
ספר. בצורת בקרוב לאור לצאת עתיד שלה

 לצאת עתידות ממושכות קיץ לחופשות
 שתוקלט אחת, בסירה שלושה התוכניות

וב בתל־אביב סוקולוב (בבית פעמיים עוד
חו לשלושה תופסק ואחר בחיפה) טכניון
 תיבת וכן הנאמנים, מאזיניה לצער דשים,

 לחיילים. הפופולארית הבידור תוכנית נוח,
 בימות השבוע, של הבידור מאורעות סקר

 התיאטרונים, שחקני עם יחד יינפש ובדים,
 צה״ל, גלי של הקולנוע תוכנית תבוטל וכן

הכסף. מסך
 מישדריס שופע קיץ זר, יהיה בסיכום,

בצו ישנים אנשים על־ידי שייערכו חדשים
המקובלות. רות

חדריך
 הבא, השבוע שידורי מתוך אלה, תוכניות

אפשריים. שינויים מעניינות. להיות עשויות
 — ישראל) קול ;8 ח׳; (יום רמזור •

 סרוזאנ־ למותו), שנה 75( דארווין על משהו
 שנה 50( לינדברג להולדתו), שנה 410( טס

ו להולדתו) שנה 100( גלינקה להולדתו),
אחרים.

;9.30 ה׳; (יום המזלג קצה על •
 מרכז, פיקוד להקת פיזמוני — ישראל) קול

 את שתשמיע ישראל קול תזמורת בתוספת
 אהרוני, ונפתלי קלר מלויין של עיבודיהם

 דן של עטם פרי ומערכונים דו־שיחים וכן
אלמוג. ושמואל אחי־נעמי אמנון אלמגור,

•׳(שבת; אחת בסירה שלושה •
 מורחב משדר — ישראל) קול בבוקר; 11.30

 הכולל שבועיים, לפני ששודרה התוכנית של
 הכיפה סיפור של שונות נוסחאות כתוספת
 גם המוסיפים הצוות, חברי מפי האדומה

 של חייהם ״תולדות מתוארים בה סידרה
 לקבל כדי להיות צריכים שהם כפי אנשים

מסויימות.״ משרות
 קול ;8.10 ב׳; (יום פסח סדר •

 ביום הגדה מתוך ושירה קריאה — ישראל)
 משה החזן די־זהב, אפרים עם החג, התקדש
ומקהלה. טאובר
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