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 החדר. בחלל עמדה שעמום של אווירה
 התכנסה ישראל קול של התוכניות וועדת

 לחדש: מה היה לא הדו־שבועית. לישיבתה
 בלוח. שיבוץ לאותו ציפו כניות הת אותן
 מה — עצמו את השלה לא גם איש

ב ששודר שממון אותו יהיה. זה שהיה,
מג בחודש אף ישודר האחרון חודש ה

ב ועובד עובד לכל נהיר היה המצב
 שירות העלה לא 1950 מאז ישראל. קול

 החוץ, לעובדי השכר תעריפי את השדור
 הענייני השדרה ח,ט את למעשה המהווים

 על שקיבל סופר אותו השדורים. של
 את לקבל המשיך ,1950ב־ ל״י 30 תסכיתו

 בעלת במה שחקנית כיום. גם סכום אותו
 צ׳קים למשוך המשיכה מרון כחנה קליבר

 של בשדור השתתפות על אחת, ספרה בני
 הנהלה איש המצב את הגדיר דקות• עשרות

 בתוכניות להשתתף מוכן שכבר ״מי זריז:
 ואד טובה, לנו עושה שהוא או — שלנו

 לו עושים שאנו או — אחריו רצים אנו
אחרינו...״ רץ הוא ואז טובה

שי ממוסד ויותר יותר הפך ישראל קול
 מיני לכל חסדים גמילות של למוסד דור

 שמם את לרומם שחפצו ואישונים, אישים
שערכו. הכושלות התוכניות קרייני בעזרת

 צבי זה היה אחוז. וחמישים מאה
ה שירות של כסוף־השיער מנהלו זינדר,

הגו המלה את החדר בחלל שזרק שידור׳
 עתה דנים ״אנו ברצינות: הוא הסביר אלת.

ל רצינית הצעה ישנה התוכניות. בשיפור
 התוכניות עורכי של שכרם את העלות
״ וחמישים במאה מבחוץ אחוז...

 75 התכנון. אנשי את אחזה התעוררות
 מחזאי אף לצוד העלול סכום הינד ל״י

 אנשים ״גייסנו והבטיח: המשיך זינדר וותיק.
ה אחת הממשלה. ראש במשרד קובעים
 תהיה התקציב הרחבת עם שיבואו דרישות
מבחוץ.״ שכר־העובדים את להיטיב הדרישה

 להגדלת האוצר שהבטחת לאחר השבוע,
 כבר היתד, אחוז 40ב־ ישראל קול תקציב
מ זינדר נמנע ),1056 .הזה (העולם בכיסו
 אחד על־ידי כשנשאל השכר. בנושא לגעת

 כותבי שכר גם יוגדל אם התכנון מאנשי
 ״כן. :בראשו נענע והשחקנים, התכניות
אחוז...״ בעשרים

 ל״י 2 האוצר שגבה לאחר ברור: היה
 לו אכפת היה לא מקלט, כל על נוספות
 באותם המס• משלמי שומעים מה במיוחד

נשארה. האיכות עלה, המחיר המקלטים.

מנגנון
ח פ ס א׳ נ

 טדי שמנהל הפרטיות המלחמות אחת
 היא הממשלה, ראש משרד מנהל קולק,

 וגלי לגולה ציון קול סיפוח על המלחמה
 צורך ״יש הוא: מען ישראל. לקול צה״ל
 תחת השדור שירותי שלושת באיחוד חיוני

הממ ראש משרד הגג: אחד.״ מנהלתי גג
בלבד. ישראל קול על למעשה, האחראי, שלה,

 להעזר קולק פיקפק לא זו מלחמה לצורך
אי כי אפילו טען אפשרי, נשק כלי בכל
 בכספי ומכופל כפול בזפוז ימנע זה חוד

 ה־ משרד וגם הסוכנות גם אולם המדינה.
מכ ידם מתחת להשמיט ששו לא בטחון
השידור. כתחנות אדירים כה רימום שירי
 לא היהודית הסוכנות .שאנשי בעוד אך
 קולק, טדי של לטיעוניו להשיב אף טרחו

 תשובות הבטחון משרד אנשי בפי היו
היש השדור שרותי מהן: אחת מנומקות.

 שגלי הזולים מהקאדרים נהנים אך ראליים
 השדור. לשוק שנתיים מדי מוציאים צח״ל
 ישראל בקול העובדים צה״ל גלי צאי י. אחוז
לשנה. משנה והולך גדל לגולה ציון וקול

חל נצחון נחל קולק שפדי אחרי השבוע,
 לגולה ציון קול את וסיפח במלחמתו קי

 צה״ל גלי אנשי חגגו ישראל, קול למנהלת
 דני הקריינים, מצעירי שניים כפול: חג

 שירותם, את סיימו הר־זהב, ופנחס נבון
 צה״ל גלי אנשי ואילו ישראל, לקול עברו

 ועורכת רונן יורם הקריין יותר, וותיקים
 חתונתם את חגגו שמואלי רחל תוכניות

להר יכלו הם ישראל. קול אחד: גג תחת
 הכוח פרסיים. בחגים לעסוק לעצמם שות

הסוכ של מזה יותר חזק מאחוריהם העומד
מוחשית. אינה הסיפוח סכנת היהודית, נות

תוכניות
צך ירוק צפ מ ו

ב עדים היו בקריה ישראל קול אולפני
 צעירים שבעה מוזר. למחזה האחרון שבוע

חאקי ומכנסי שחוקים בטלדרסים לבושים

המשו למיקרופונים קולותיהם את כיוונו
 קולני בזמר פצחו ישראל, קול של בחים
 סובבו ההקלטה מכונות גלגלי חיים. ומלא

 הקולות עם יחד כי נדמה היה ולרגע במרץ,
 השיגרתיות גם והתנדפה נמחתה הרמים

 היה האולפנים. על השנה ימות רוב הרובצת
שהוק חדש, תיאטרון של בכורה שידור זה
ישראל. קול של הקול סרטי על לט

ש סוערת, באסיפה היתה השידור תחילת
 בקבוצת שנה מחצי למעלה לפני התנהלה
ל בדרך השוכן צעיר קיבוץ דוד, משמר
 רפתן, מספוא׳יניק, צעירים, חבורת בירה.

 למזכירות הודיעו מטבח, ועובדת תרבותני׳ק
 חדשה עבודת־חוץ לנסות חפצים הם כי

ס תיאטרון העובדת: ההתיישבות בתולדות
 ימי את יכניס בערבים, שיופיע חדש, טירי

ה הכרטיסים. בדמי משתתפיו של העבודה
לב היה הנצחון. אך סוערים היו וויכוחים

 זוהר, אורי יוסלה, טופול, צידם. על סוף
 יצאו ברקו, ואברהם גליה נחמה, מירד״

להו תיאטרון ירוק, בצל את יצרו העירה,
וסטירה. מור

ב הופיעו אחר, תיאטרון לכל בניגוד
 קול גלי מעל דווקא שלהם הבכורה הצגת

ל וחיוניות בדיחות הלצות, הזרימו ישראל,
 קודמת הבטחה מילאו הנדושות, תוכניות

 או, הם אמרו ״אתם,״ בקבוץ: לחבריהם
ראשונים.״ אותנו ״תשמעו

 ״הכל מרוצה: היה לא המשק גזבר רק
הכרטיסים?״ עם מה ״אבל אמר, ויפה,״ טוב

קצרים גלים
שקה שוב פטרו

מ לאחרונה שחזר פטרושקה, שבתי
ד חדשים ארבעה בן למודים סיבוב  בחי
 הראשון: תפקידו את לידיו קיבל לארץ,

 מנגנים. 22 בת משנה, תזמורת הרכבת
 הזעום כוחה את להגביר המיועדת התזמורת,

 בשידורים תתמחה ישראל, קול תזמורת של
 פטרוש־ שבתי של עבודים ביניהם קלים,

. . קר, ב שודר משפחתי מישדר .
בתוכ ישראל: קול גלי מעל האחרון שבוע

 בנימין על־ידי שנכתבה האם, ליום נית
ה של אשתו האם בתפקיד השתתפה גלאי,
 בני היו ילדיה כששני גלאי, רחל עורך,

 )11( טימן שלי לשעבר, המטאטא שחקני
 בהקלטת טעות . . . )14( חורגל ובלהה
ה ראש השבוע שכינס העתונאים מסיבת

 תוקנה בקואליציה המשבר לרגל ממשלה
 לשךר יכל שלא ישראל, קול יותר. מאוחר

 כתב לשלוח מיהר המוקלטת, המסיבה את
 בנהלל, החורש הסתדרות של זכרון לכנוס
 בן־ דוד דברי את יום באותו עוד הביא

כינוס. באותו גוריון

תדריך
 מעניינים. להיות עלולים חבאיס המשדרים

אפשריים: שינויים
ח׳, (יום אחת בסירה שלושה •
 הברור משדר — ישראל) קול בערב, 9.30
 שמוקלד, אלון שמעוני, יצחק עם חוזר

ו אלמגור דן פלג, פרנק האזרחי, יהודה
 דןבן־אמוץ, רוזנפלד, שלום הקבוע: הצוות

נעמי. אחי ואמנון צפרוני גבריאל
 ?30 ו׳, (יום אמן של סיפורו •

 רביעיית של סיפורה — ישראל) קול בערב,
 הלהקה, תקליטי בסיוע מסופר גייס, גולדן

 ישראל קול הקלטת ועד מרקיורי מתקליט
אויהל־שם. באולם
בערב, 9.15 ו׳, (יום ערב לילות •

 של המוסיקאלי המחזה יהיה — צה״ל) גלי
ולוק. בארדו לום בבצוע השבוע,

 930 ב׳, (יום הזכוכית אגרטל •
 כתוב מקורי תסכית — ישראל) קול בערב,

הר־אבן; שולמית המשוררת בידי ומבויים
ק כיו • ר  קול בערב, 530 ג׳, (יום יו

- ישראל)  תוכניתו את תגיש מירון חנה -
סי ערים, חמש אוהד מיכאל של האחרונה

ובקצב. בלחן המליונים, עיר של פורה
ב מקלסו את יפתח לא הזהיר המאזין
 בגלי יטבע פן הבאות, ובשעות תאריכים
שעמום.

כ החודש בערב: 730 ד', יום •
 בונח; מולל מכינוס הדים . הסתדרות.

 חייהם: על מספרים ואשקלון .אילת וותיקי
 שמשלם מוחשי מס הכל החדשות. ביוליטין

, השוטף. לתקציבו ישראל קול
 רוצה האזרח בערב: 830 ,,ה .יום •

 אישי בצרוף החינוך, משרד מנהל לדעת.
 מחצית במשך גרונם את ישנסו ציבור,
 יש ולמה מדוע לך להסביר כדי השעה
יהודית. בתודעה צורך
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