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למת ביום) שעות 2( מרוכז ללימוד לאנגלית אולפניות א)
למש :))0ז1זי6ז831;10(ת לשיחה וחוג ולמתקדמים חילים
קטנות. כיתות מאנגליה. מורים על־ידי תלמים

מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים ב)
העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות דרגות

יסודיים בתי־ספר לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות ג)
בבחינות. ועזרה הידיעות לביסוס החופש, בחודשי ותיכוניים

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו׳). ליום בערב(פרט 9־3—לפנה״צ 12־9מ־ ו

ק ז ח ה
 של המאושרות השעות את

 בתמונה אותן תנציח חופשתך,
 רבות שנים עוד תהנה ובעזרתה

 הנעימים. מזכרונותיך
 המצלמה את תקבל מועט בכסף

אצל בשימושה חינם והדרכת

4137 טל.

רדיו
תזכניות

□ שר שרי ה
 לשר, מתמנה היית ״באם המנחה: שאלה

ומדוע?״ בוחר היית תפקיד באיזה
היי והתרבות: החינוך ״שר האחד: השיב

 קליפות יזרקו שלא הילדים כל את מחנן תי
-סיגריות ישליכו שלא התיירים ואת — . . .

 נוסע הייתי החוץ: ״שר השני: השיב
שבעולם.״ התערוכות לכל

 בן ילד בכולם, הצעיר השלישי, השיב
 של התמהה שאלתה (לאחר השרים ״שר :8

 הממשלה: ראש — מתרגם) הוא המנחה
 שהייתי מה עושים היו וכולם מדבר הייתי
"אומר . . .

חנה של תוכניתם מוחות. טראסט
 לילדים גדולות שאלות רוזן, ושמואל בן־ארי
 מבוססת )20.00 ד׳, יום ישראל, (קול קטנים

 הגילים בני ילדים, קבוצת מקובל: עקרון על
 של שורה המיקרופון, לפני נשאלת, ,8־10

 באורח משיבה שונים, קושי בסדרי שאלות
התוכ כרוב המיקרופון. תוך אל ספונטאני

 תוכניתם אף צופנת סוג, אותו בנות ניות
 המתקבלות הפתעות, של שורה השניים של

צפוי. בלתי באורח דודקא
 — עדיף מה הילדים: נשאלו למשל, כך,
התשו (רוב תרדי אכילת או גלידה אכילת

 אינה האנושית הצביעות כי המוכיחות בות,
ה לכשנשאלו תרד. אכילת בגיל: נתחמת

 יוצא השיבו.ללא מבכרים, הם מה משיבים,
 היית לו עושה היית מה גלידה): מהכלל:

התשו (רוב תל־אביב? עיריית לראש נבחר
 בקנותו יעקב הצדק הים); את מנקה בות:

 התשובות (רוב עדשים? בנזיד הבכורה את
 השיבו אפילו מהילדים אחדים מתחמקות,

 את שרימה יפה ״לא — סותרות תשובות
 עשיי את אבל הברכה, את (בגזלו אביו
 פתאום מה כזה, טיפש לרמות. צריך היה

.מרק תמורת הבכורה את מוכר ( ״ . . .
אבי, סיפק ביותר הבריאה החשובה את

 שר איזה כשנשאל מרחובות. 12 בן ילד
 שר? פתאום מה השיב: להיות, חפץ היה
ראש? כאב לי חסר

ך □1• רו א
 המלתחה מנהל של ביותר הארוך יומו

 השביע מימי באחד חל תל־אביב, בבריכת
 תמיר מרים ישראל קול שדרנית החולף:

 רקורדר, טייפ עם הבריכה לשטח נכנסה
 בשטח, שפגשה מי לכל המוח את בילבלה

 (למה טיפוסיות. קול־ישראליות בשאלות
מעבודתך?״) נהנה אתה לבריכה? הולך אתה

 השבוע שפתח המאזין היה פחות לא עלוב
 המלתחה מנהל של הראש כאב מקלטו. את

 תוכניתם הרדיו. גלי בעזרת אליו הועבר
 שריה, שפירא) (שריה וש. תמיר מרים של

 ),20.00 ו׳, יום ישראל, (קול אום של דיוקנו
 עניין, רבת תכנית להיות עלולה שהיתר,

 שדור, של דקות חמש לאחר התגלתה
 שמסיבות תמיר, מרים טיפוסי. כשעמומלל

 שהקני של קבוצה העדיפה מחוזרות לא
ה המתרחץ פני על צעיר ומחזאי תיאטרון

 להקליט כדי קשות עמלה בבריכה, טיפוסי
 של הפעוטה בתו של ההססני קולה את
התוכ את גדשה הסרט, גבי על הלוי יוש
 ש. ואילו ראיה. ללא ראיונות בקטעי נית

 סייע אך שבמשדר, המלל על הממונה שריה,
 אדב, של דיוקנו הנושא: בעמעום בידה
תל־אביב. בבריכת המלתחה עובד

תדריך
 להיות עשויים ממת המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים מעניינים;
 יום ישראל, (קול ואחד אחד קול •

 מרחץ בבית מזיע פריי פיטר — )2.ו30 ד/
בתל־אביב. תורכי
הכפר של העתידות מגיד •
 אופירה — )22.30 ד/ יום ישראל, (קול
 אמנון בידי מסופר רוסו, ג׳אק ג׳אן מאת

שילוח.
יש (קול אחת בסירה שלושה •
 קטעים פרידה. תוכנית — )11.15 שבת, ראל׳

בירושליים. האומה בבנייני הסירה מהקלטת
בתא מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין

 יטבע פן מטה, המפורטים ובשעות ריכים
. השעמום בגלי
 ישראל, (קול בבל נהרות על •

 בלקט־ מלל, של נהרות — )20.00 שבת,
שגרתי. קריאה

ם • בי )20.00 ב׳, יום ישראל, (קול רג
 ראש. ודישון לדלול הזקוק חקלאי ילקוט —
 עודפי את מוציא החקלאות שמשרד מה על

כספיו.


