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בעננים מיקרופון
 היה ישראל בקול ביותר העסוק האדם
 נחמיה הספורט שדרן ספק, ללא השבוע,

 מאומץ קריון של שבוע לאחר בן־אברהם.
 את העמיס בטוקיו האסיאתיים במשחקים
 המטוס על הבלתי־פתוחות־עדיין מזוודותיו
 מישחקי לכיסוי לשטוקהולם, היוצא הראשון

העולמי. הגביע
 העסוק האדם כי אופייני רק זה היה
 לחבר כלל השתייך לא ישראל, בקול באמת

 המיקרופון אל השידור. שרות של עובדיו
כמ ורחב־החיוך גוץ־הקומה העתונאי הגיע

ה לעורך לסייע נקרא הוא במקרה. עט
 ישראל, קול של החדשות שרות של ספורט

 נבחרות במשחק לקריין עצמו את הציע
 מכאן .1950 שנת בשלהי ישראל־יוגוסלביה,

 בן־ נחמיה להצלחה: קצרה הדרך היתה
המש כל של בשידורם השתתף אברהם

הח בישראל, שהתקיימו הבינלאומיים חקים
מוולם. ששודר אחד משחק אך מיץ

 שיינסה הישראלי, המאזין ? משלם מי
 המחונן הקרין של דבריו אחרי לעקוב
 יוכל האטמוספריות, ההפרעות לנפצי מבעד

 מענין שרות לפחות כי בסיפוק, לקבוע
 דמי־ תמורת ישראל קול לו מספק אחד

 שרות עבור האמיתי המשלם אך הרשיון.
עצמו. בן־אברהם נחמיה הוא זה

 הפכה הספורט שקריינות בן־אברהם,
 במשחק עוד הסכים שלו, העיקרי להובי

 הוצאות־ את לשלם במוסקבה הבינלאומי
ה הסכום נמצא שלא לאחר מכיסו, הדרך

 הפעם, גם ישראל• קול בקופת מבוקש
 בחשיבות הכיר הממשלה ראש שמשרד אחרי
 ישראל קול הנהלת הסכימה לטוקיו, המסע
נסי מהוצאות חלק אך לבן־אברהם לשלם
 ומשכורתו ההוצאות, של הארי החלק עתו.
 העתון מקופת שולמה המחונן, השדרן של
הפרטי. ומכיסו עובד הוא בו

קצרים גלים
ת שבועון שו ד ח ב
ל לוחצת ישראל״ ״קול הנהלת

 לשעה הערב חדשות שידור זמן הקדמת
 .21.00 במקום 20.30ול־ ;19.00 במקום 18.00

 בהתנגדות תתקל זו הצעה כי לשער יש
הר לשנות אין כי הטוענים המועצה חברי

 על מאיימת סכנה . . . האזנה גלי
 הראשון המסחרי השידור שרות של קיומו

ש שונים, עירוניים חוגים בארץ. שנפתח
המר בתחנה השידור זכויות כי קודם טענו
 תחנת־השידור לבעלי ניתנו בתל־אביב כזית
 התקפתם. כיודן את שינו מתאים, מכרז ללא

 מפריעים השידורים כי הם טוענים כרגע
 הרועשת המרכזית, התחנה באיזור לשקט

. הכי בלאו גם .  אחד אב, זיו יצחק .
 שרות עבור שכתבו הראשונים העתונאים

 האתר. לגלי חוזר הצעיר, הישראלי השידור
בזכו דו־שבועית, תוכנית עורך הוא הפעם

 שקדמו ומעשים לאנשים המוקדשת תם,
המדינה. להכרזת

תדריך
 לחיות עשויים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים מעניינים.
כ־ העולמי הגביע משחקי •

 ו־א׳, ה׳ ד׳ ימים ישראל, (קול כדורגל
 רפור־ משדר בן־אברהם נחמיה — )22.50
בשטוקהולם. היום ממשחקי מוקלטת טאז׳ה
יש גקול אחת בסירה שלושה •
 מהק־ ראשון לקט — )21.30 ה׳, יום ראל,

הסירה. של האחרונה לטתה
 יום צה׳׳ל, (גלי האורגים להקת •

 הקולית הרביעיה של תקליטיה — )21.15 ו׳,
ושלגרים. עם בשירי המפורסמת,

 יום ישראל, (קול הכקבוקי #השדון
 איי בן של לאהבתו קורה מה — )21.30 ב׳,

 בבקבוק. שדון של בכבליו האסור הדרום,
אחי־נעמי. אמנון של בעיבודו סטיבנסון
בש מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין

 יטבע פן מטה, המפורטים ובתאריכים עות
השעמום. בגלי
 יום ישראל, (קול ירושלים יומן •

 של להרצחו 25ה־ השנה ליום — )20.10 ו׳
 במיטב מספרו פרקים — ארלוזורוב חיים

לבי תוכנית במקום הירחמאלית, הקריאה
ואוזניו. הציבור לעיני חול עוד פרשיות. רור

סט • )11.15 שבת, ישראל. (קול פאו
 לקפוץ מנסה ישראל כשקול שקורה מה —

 הבלתי־מספיקה עוצמתם רק לקורקבנו. מעל
 את ד,יפכו טרם ישראל קול משדרי של

בקברו. גטה
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