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 למכוניות המצתים כל
ם מכל לצדכן ל״י 1.500 הסוני
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 הגנון הסוג את לחחאים דאג
למכוניתך

 האלסטרודות ביו שהרווח דאג
גיהח־ר המלצת לפי יהיה

 נמצאים הדרושים הסוגים כל
בסלא*
 תמיד עומדים החברה מומחי

7392* טלפון - לשרותו

תוכניחז
פרחו המוזות

 מפאריז ארצה חזר מספר חדשים לפני
 בצד והתחיל, בן־פורת, ישעיהו העתונאי
 תכניות כמה גם לערוך העתונאית, עבודתו

ה לידיעת הובא מאז בקול־ישראל. רדיו
 בן־ מר כי הזדמנות, בכל כמעט מאזינים,

ה בשפה מוחלטת שליטה שולט פורת
 לא בן־פורת שמר הסתבר השבוע צרפתית.

 כנראה חי שהוא אלא צרפתית יודע רק
 תל־אביב.אינה כי גם מדמה בצרפת, עדיין
 חצות בתכניתו אופן, בכל מונמארטר. אלא

 עולם למאזינים בן־פורת ישעיהו גילה וחצי,
 אינם והם ממש, אפם מתחת הנמצא חדש,

אותו. רואים
 אזרחים בה השעה וחצי, עשרה שתיים

 הכושר שעת היא שנתם, את נמים שלוים
 יוצאים ואז בן־פורת, גילה המוזות, של

 חברת את לחפש הישראלים הרוח אנשי
 אולם כמובן. התיאטרון במועדון מינם בני
 באמת כי שהאמין תמים, מאזין היה אם
ה וכי הישראלים, הרוח לאנשי מוזות יש

 באה גרוע, ביום ולא אוטנטית, היא תכנית
ה כל את ממנו ושאבה עצמה התכנית

אשליות.
 פשוט הרוח? אנשי מבלים כיצד ובכן,

 מנגינה, בלי בשיר פוחחת זראי ריקה מאוד.
 רק אגדה, בדיתי ״מלב מדקלם: ידין ויוסי

 כבודים, כבודים כבודים, אנשים בה להרגיז
 קטנים.״ קטנים קטנים, ילדים בה ולבדח
וה מתרגזים הקטנים הילדים זה במקום
מ שמיר משה מתבדחים. הכבודים אנשים

 ומספר ,8 בן ילד של אינפנטיליות גלה
ה את מאשר יותר אותו שמשעמם סיפור
 מוצלח באופן משחק ישראלי שמעון קהל.

 זוהר ואורי הספרותי, המבקר תפקיד את
 ה־ על ומשהד האלף בפעם חוזרים וטופול

ה הנוער של החלטורות של ״מאסטרפיס
עברי״:

 בגלי אותך ראיתי אורי, ״שמע טופול:
שם?״ עשית מה צה״ל,

או־או־תי״תי-תי זר־זר״קו (מגמגם): זוהר
מקול־ישראל.״

אותך?״ זרקו ״למה טופול:
 מגמגם רם שאלימלך ״אמ־אנדרו זוהר:

טוב.״ יותר הרבה
המו סוף. שיר. עוד שרים הרוח אנשי

הלכו. זות
 תנד להקליט הרעיון מלמפרע. כשלון

 התיאטרון, במועדון מבוימת, אפילו נית,
 גרועה היתד, התכנית אולם טוב. רעיון היה

 שהיא זו, מעין תכנית של יחודה מאוד.
 אוירתו את המאזין לתודעת להביא מצליחה

התפ שיחותיהם את המקום, של המיוחדת
והקרי ההערות את בו, היושבים של לות
 ההקלטה. מכשיר סביב בחלל, הנזרקות אות

 זאת אלה. מכל שמץ היה לא וחצי בחצות
 היה שאפשר גרועה, אמנים הופעת היתד.

 ובכל באולפן נוח, בתיבת אותה לעשות
אחר. מקום

 כבר לכשלון התכנית נדונה למעשה אולם
 של הרוח שאנשי ההנחה עצם מתחילתה.

 באותו במועדון שכונס זה מסוג ישראל,
 לעשות רוצים, כשהם אפילו מסוגלים, ערב,

 טעות אלא אינו המאזין, את המעניין משהו
תמימה.

תדריך
 משדרי מתון מטה המפורטים המשדרים

שינו מעניינים• להיות עשויים חבא, השבוע
אפשריים. יים

(סו? אחת כסירה שלושה •
 מצונזר מבחר — )21.50 ד׳,. יום ישראל,

ב וירד בכמות שגדל צוות של מהקלסר.
מסגרת). (ראה איכות.

 (קול-ישראל, חדשים. בעולמות •
 מופלא בתינוק מעשה — )20.25 ד/ יום

 תי- של סיפור לפי ראשים, שלושה בעל
סטרגין. אודור

 (קול-״ראל, ובועדותיה ככגסת •
נאו הופך אלמוג שמואל — )20.05 ח׳, יום
משעשעות. לפרודיות משעממים מים

 ה׳, יום (קול־ישראל, נח תיבת •
 אידישאיות בדיחות של תערובת — )20.05

 עבריים שירים בלווי ושומאכר דז׳יגאן מפי
הדודאים. מפי

ב מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
 יטבע פן מטה, המפורטים ובשעות תאריכים

השעמום. בנלי
ם 9 בי )20.05 ד/ יום (קול־ישראל, רג

 במשק והבננות המילונים גידול הישגי —
חולדה.

 ה׳, יום (קול־ישראל, ומים מדרום •
 בש־ פומבי משפם מתוך קטעים — )21.30
נגד. כולם הירידה. על בורוכוב בונת
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