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:3103 שר סחתו
צח התימה• רתח זהיר הבלתי המאזין

 ממק־ בקעו נהנתנים וצחקוקים לשון צוחי
 ה- גלי על מקובלת בלתי בחיוניות לסו,

 לא להתרכז שניסה ככל אולם שיעמום.
 מאחורי בדיוק מתרחש מה להבין הצליח

המש ישראל• קול אולפן של המיקרופונים
 מורכבים היו אוזן, למשמע העבריים פטים,

 קשות במילים מדי ומלאים טעמו, לכפי מדי
בקללה. המקלט את סגר הוא להבנתו.

 את לפתוח מאזין אותו יוכל שוב השבוע
 ישראל. קול גלי על מועד באותו מקלסו
(דיו בנימין של השבועית תוכניתו במקום

ל שהצמידה פסוק, סל דרושו גלאי, נון)
 אלפי עשרות והביאה חסידים אלפי מקלט

 מוסיקה תנוגן רוגז, לתגובת אחרים מאזינים
 של תוכניתו ירדה משדרים 22 אחרי קלה.
הגלים. מן גלאי

 של לקצפו שגרם מה מדי. סמיך דיו
 .העוסקת מבריקה, תוכנית. היתד. מאזין אותו

 ובעל משורר התוכנית, עורך לשון. בדרושי
 משדרי לגבי בלתי־רגילה בחיות הביא טור,
שבעק מדושח, עלילה סיפור ישראל קול

 מטבע של ושורשיו פרושו הבהיר בותיו
 קול של התוכנית מנהלי מקובל. לשון

 במגרתו נדיר טוב מלל שמשדר ישראל,
 להפוך יצליחו כי קיוו בנחת, ידיהם חיככו

 את במקצת לנער אבק, למטלית דיונון את
המקובל. המלל אבק

 זהה היתה לא הממוצע המאזין של דעתו
שהוד המשדר, חיוניות למרות שלהם. או

 ומשתתפים לביוש זלמן על־ידי כמה סי גשה
 אנין המשדר היה בתוכנית, אחרים קבועים

לטעמו. מדי
 מספר על החולש אחר, שדור שרות כל

 הבעייה את פותר היה מקבילות, תוכניות
 לגל האיסטניסי המשדר את מעביר בקלות,

 גבוהה רמת־האזנה לבעלי המיועד המצומצם,
 הציע זאת, לעשות יכול לא ישראל קול יותר.

 גלאי, בתכניותיו. הדיו את אלל לדיונון,
 אשתו, של בסיועה ישראל לקול שהגיע

 סרב שנדם, חיפח בקול לשעבר קריינית
בתוקף
ה משתתפת לביוש, זלמן השבוע נאנח

 הזו בתוכנית ״חבל, התוכנית: של ראשי
לפהק.* בלי פה פוצה הייתי לפחות

תדריך
טנין. בעלי לחיות קלוליס הבאים סנושדרים

ישראל, (קול חרב אוחזים בולם •
 בפנימית המוזר האיש — )20.00 ד׳, יום

 תסכית של צירו את יהודה אמריקנית צבאית
ובבי נעמי אחי אמנון של בעיבודו המתח,

ניניו. אברהם של מויו
יש (קול חביב ראשון ראשון •
 הפזמונים מצעד — )22.30 ד/ יום ראל,
 אבי בן דרור שערכתו כפי ובעולם, בארץ

רונן. יורם ומגיש (חובב)
ח׳, יום ישראל, (קול בוגוטה כאן •

 שהגיעו קולומביאנים, שירי־עם — )2.!30
 נגן. ארוך תקליט של גבו על עתה, זה

דליות. ישראל של קישור דברי עם יושמעו
 יום ישראל, <קול מזכיר של יומו •

 קבוצי של הבחירות להקת — )18.25 ו/
 מערכונים שני בכורה. בשדור השומר^הצעיר,

מנור. גיורא של בהדרכתו הקיבוץ, מהיד
 ישראל, (קול הזכוכית אגרטל •
 מגישה הר־אבן שולמית — י) 1.30 שבת,

 (ומותו) חייו על שירה רצוף מקורי, תסכית
ישראלי. אזרח של

המקרא לחקר בכינוס היום •
 שלוש — )21.12 ,,א׳-ד יום ישראל, (קול
ה המקרא, חקר מכנס חדשות של דקות

בבוקר. א׳ ביום בירושליים מתכנס
 ב/ יום ישראל, (קול טובאריש •

 דבאל, ג׳ק של המודרני מחזהו — )21.30
אוהד. מיכאל בידי ובוים לשדור שעובד כפי

 ב• מקלטו את ייפתח לא חזהיר המאזין
 יטבע פן סטה, המפורטות ובשעות תאריניס

זזשעמום. בגלי
(קול העשור מתערוכת חדשות •

 המודעות לוח — )18.45 ח׳, יום ישראל,
 אותך לשדל הבא העשור, תערוכת חברת של

 העלולה בצורה העשור, בתערוכת לפרסם
בד מלבקר אף אותך להניא
הפיס מפעל הגרלת שידור •
 — )17.30 ה/ יום ב/ תוכנית ישראל, (קול

 סיכויי מותח. משחק של משעמם ביצוע
. אחד הם לזכות שלך הקבוצה . . ל

 יום ישראל, (קול הערבי כעולם •
 האצבעות בין שמתרחש, מה — !)9.20 ר,

הישראלי. החוץ משרד של עיניו המכסות.את
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ה □10913 החסיד
 זזמודיס) 84 חדר, (חוצאת החיים סוד

 בתחילת ובני־נוער, לילדים המיועד ספר הוא
רופ של עסם פרי הספר, ההתבגרות. גיל
 כיצד להסביר מנסה אנגלים׳ ומחנכים אים
מתבגר. הוא ואיך הקורא נולד

 כל של בקריירה הקשים הרגעים אחד
 הילד מופיע בו הרגע הוא אם, או אב

הו נולדתי?״ ״איך הנצחית: השאלה ובפיו
 לתת אלד, במקרים נוהגים מתקדמים רים

 אצל הפדייה תורשה, על מקיפה הרצאה לילד
ה על גם לו רומזים ובעלי־חיים, צמחים
בני-האדם. אצל זה בשטח נעשה

 בהסבר לרוב מסתפק איננו הילד אולם
 שאלה שואל הוא קרובות לעתים התיאורתי.

 המביאה שאלד, זה?״ את עושים ״איך גוססת,
נאורים. ואם אב גם במבוכה
 המודרני, החינוך וסרק. כחל כלי

 הגיע וסוציולוגי, רפואי חקר על המבוסם
 את ההיסטורי לגנזך להכניס שמוסב למסקנה
ות מלא הסבר לילד לתת החסידה, סיפורי
 לא אשר ילד כי שאלותיו. כל על שובה
 — אותת ימצא בבית, התשובה את יקבל
ברחוב. — מסולפת לודאי קרוב
 נתנו המתלבטים, ההורים על להקל כדי

ו כחל כל ללא מלא הסבר הספר מחברי
 להתעורר העלולות השאלות כל על שרק,
ב מלווים ההסברים נערה. או נער אצל

 תהליך כל את המתארים ורישומים, ציורים
והלידה. ההפריה

ה באנגליה ״אכא־אמא״. משחקי
 ציבורי פולמוס הספר הופעת עוררה שמרנית

 טענו ואנשי־ציבור מורים כמרים, חריף.
 יובן לא מוקדם, כד, בגיל הגלוי, שההסבר

 הרצון את בהם יעורר הילדים, על־ידי כראוי
 שמשחקי לכך יגרום בעצמם, הכל לנסות

 הנפוצים רופאים״, נהיה ו״בוא ״אבא־אמא״
 משחקי־מין או אונס למעשי ייהפכו זד- בגיל
טבעיים• בלתי

 להקדמה זכה בברכה, הספר התקבל בארץ
 פרופסור הידוע הגיניקולוג מידי נלהבת

 לנוער מכודן שהספר למרות אשרמן. יוסף
ה על המקובל בסגנון כתוב ואיננו אנגלי
ספ מחוסר מהווה, הריהו הישראלי, צבר
 את רמד״ אותר, על מתאימה ישראלית רות
ש ביותר והמובנים הטובים הספרים אחד

זד נושא על נכתבו

ש ;7שו3 חד
יצחק מאת (מחזה הגדול הסגיגור •
 הוא — ■עמודים) 86 ניב, הוצאת סלע,
 לרבי ספרותית מצבה להציב קלוש נסיון

 ב־ החסידות מגדולי אחד שהיה יצחק, לוי
שנד- 150 לפני שבאוקראינה, ברדיצ׳ב

מת על״ידי מפינסק גורש יצחק, לוי רבי
 ביכולתו עולמו את קנד, החסידות, נגדי

 יצחק של מחזהו אדם. בכל זכות צד למצוא
 כל אשר הדרמתית, הדמות את הפך סלע
 בינוני, למתפלמס נצחית, סניגורית היו חייה
 הקורא של ללבו במאומה נוגע איננו אשר

הבלתי־דתי.
חלן !מאת צחורי וחתולו אורי •
 69 עמיחי, הוצאת מקסוול, טיולם הייל

 להישמע העלול ילדים סיפור — עמודים)
 צבר למוות ישעמם בריטית, אח ליד נאה

ממוצע.
 תמונות (אלבום צה׳׳ל שנות 10 •

 על אילוסטרציות ספר — לדורי) בהוצאת
 האחרונות. השנים בעשר הצבא התפתחות

 לפני לשוק לצאת הצליח אשר האלבום,
 למרות מערכות, בהוצאת הרשמי האלבום

 משרד־ על־ידי בדרכו שהושמו המכשולים בל
מעג בלעדיות תמונות עשרות מכיל הבטחון,

 ישראל סגן־אלוף של טובה והקדמה ינות
בר.

ז׳ול (מאת המטאורים ציידי •
 הוא — ׳עמודים) 250 עמיתי, הוצאת הרן,

 חובבים תוכנים שני ,של קנאתם סיפור
 הבנוי מטיאור אחת ובעונה בעת המגלים

 אבי של יצירותיו כל כמו הספר, מזהב.
תש עד תשע לבני קריא המדעי, הסיפור

 שאו: ברנרד של אימרתו את מצדיק עים׳
יצ האלה הקטנים שהאנשים מאמין ״אינני

 לא וו,־ן שז׳ול משהו אי־פעם להמציא ליחו
עליו!״ כתב
וההוראה החינוך עקרונות •
 הוצאת הריסון, ס, וא. סמים פרנק (מאת
 עצות קובץ הוא — עמודים) 149 הדר,

או ומרצים, נוער מדריכי למורים, חינוכיות
 החינוך מחקרי סמך על המחברים מגישים תן
לונדון. אוניברסיטת של
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