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 מרובות צילום אפשרויות משמעה

 והנאה יותר, סובות תמונות יותר,
ש מצלמתו את חחלף •ותר. גדולח
 תורת את ללמוד תפקידה, את מילאה
 חזדמ־ לך שתאפשר במצלמה חצלונב

 ואתה יותר מרובות לצלוס נויות
 משפחתך. מ׳הווי יותר להנציח תוכל
סובים. במחירים מצלמות קונה ברנר

פוטנברנר
ונ החלוגן חיפה,וחוב

ר1דיש
נושף קור
 מצב״הרוח חודשים. שלושה לשני זה היה

אח שעות חוך מרומם. היה הנאספים של
 להציף מכובדים מוזמנים עשרות עמדו דות
 מול לטכס, במיוחד שהותקנה, הרחבה את

 ביבנה. לגולה ציון קול של השדור בנייני
 ראש משרד מנהל קולק, טדי של נאומו

 בטכס, הראשיים מהמחותנים ואחד הממשלה,
 חלוקתו לצורך ומודפס מנוסח היה כבר

המש ״כוח הכריזה: הנאום כותרת לעתונות•
שולש.״ הטווח הוכפל, ישראל של דרים

 חצי־ דו״ח בקול. א לקר! מה על והיה
 שהיה בריטי, פרטי מודיעין שרות של סודי
 שירות של האחראים של שולחנם על מונח

 סיני, מבצע לפני שנה הישראלי, השידור
 יוגבר קהיר של המשדרים .חוזק הבהיר:

 מארצות־ שהוזמנו משדרים שני מונים. כמה
 השנה. עוד למצריים להגיע עומדים הברית

 מסך מעבר עתה נערכים מצריים גישושים
הקצרים.״ בגלים אדיר משדר להשגת הברזל

 ערב מדינות יתר גם לכי.כי.םי. פחות
 שפירסם בסקר שידוריהן. טווח את הגדילו

נמ הבריטי, השידור שירית השנה בתחילת
 הבי. של הערביים לשדורים ההאזנה כי סר

 שעות 66 הערבית בשפה המשדר בי.סי.,
 מבצע מאז אחוז 50מ־ ביותר פחתה בשבוע,

 מאד קטן אחוז עתה מאזין לבי.בי.סי. סואץ.
 קהיר שלרדיו בעוד ערב, מדינות תושבי של

 משבעים יותר מוכוונים הערבים קול ולתחנת
במרחב• הערביים המקלטים של אחוז

 היסודות את עתה מקימים מצידם, הסורים,
 מ־ להגיע העומד קילו־וזאט, 150 בן למשדר

 אמריקאים מהנדסים ואילו צ׳יכוסלובקיד״
ב מסחרית לטלוויזיה שידור תחנת מתכננים

 חקילואטים דלי המשדרים שלושת בירות.
עויין. אתר בים לטבוע עמדו ישראל קול של

 היתה שהשמחה אלא ערכית. יותר
רע סופת גדעה לילה באותו עוד מוקדמת.

 של הענקית האנטנה של כבלים מספר מים
ו טווח הרחבת את דחתה החדש, המשדר

 שעמדו הערבית, בשפה השדודים שעות
זה. משדר מעל משודרים להיות

 טכסים ללא החדש המשדר נחנך השבוע
ב יותר רחב בשידור מיד החל מיותרים,

 קול לתוכניות מקום פינה הערבית*, שפה
 באשקלון הכריז שבת בליל אחרות. ישראל

צנו בגאווה השדור, שירותי מנהל זינדר, צבי
 חמישה בישראל יופעלו 1959 שנת .עד עה:

 קול שדורי טווח נפרדים. רדיו משדרי
 צורך כנראה דירגיש הוא יורחב.״ ישראל
 כן לפני ע שב שכן, זו בהכרזה מיוחד
 הזמנת על מערבי מקצועי שבועון בישר

 אחד כל קילוואט 250 בני משדרים שלושה
בצ׳כוסלובקיה. מצריים ידי על

תדריך
 להיות עלולים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים ענין. בעלי
ת • ד כו ל  — ישראל) קול סו, ד'; (יום מ

 הסמל וסגנו רוטמן, כהחוקר אשרוב מישא
 פרשת את ישחזרו שביט) בר (שלמה עזרוני

המכוניות. גונבי של תפישתם
 כידור תחרות שערים, שני •
 —צח״ל) ,גלי9ו.5 ד׳; (יום יחידתית כץ

אי־שם. הים חיל בבסיס הכדור נזרק הפעם
 של השקיעה סיפור פרידה, •

 קול ,6.25 שישי, (יום מהאלר גופטאכ
טרו את מגישה מרון חנה — ישראל)  של ס

אוהד. מיכאל כתב היהודי. הקומפוזיטור
 (שבת, אחת כסירה שלושה •
 של מורחב שידור — ישראל) קול ,11.50

 קרית של החדש באודיטוריום הסירה הפלגת
מלמ כיצד בדחנים, של צוות האוניברסיטה.

הרגילות. ותשובות־הבזק עברי שיר דים
לאשה? מוהר מתן ונגד: כעד •
 ,גב בעד: — ישראל) קול ,8.20 א׳, (יום

 ואשה בעל — נשף זכי מר נגד: נשף, הודה
המיעוטים• מבני

ב מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
 שינויים מטח. ■המפורטיט ובשעות תאריכים

הדעת. על מתקבלים לא
כינלאו• יחסים על סימפוזיון •

 תוב־ — ישראל) קול ,10.30 ד׳, (יום מיים
ל ההסתדרות שליחי של מיוחדת נית־חוץ
לים. שמעבר ארצות

 ,6.35 (שבת, מנוחה יום כמוצאי •
 רוצה הראשית שהרבנות מה — צה״ל) גלי

 לומר איך לדעת מבלי ידע בצה״ל חייל שכל
זאת. לו

 בשבועות ליום שעות שבע עד מחמש •
כת. עד שעות שלוש במקום הראשונים,
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