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ה ל ת תמיד ב ר חוז
 היוצרות משתנים בשנה שבועות מספר
 קול של ובדים בימות השבת יום בתוכנית
 התכנית עורכת כאשר קורה זה ישראל.

ה לחופשתה יוצאת ברעם, בלה הקבועה,
 נותן התוכנית של הזמני העורך שנתית.

 ובמידת — משנה חדש, אות־תוכנית לה
 בעריכה גם אמנם תכנה. את — משפר מה

 לדעת אולם מצטיינת, התכנית אין החדשה
 בן־ יעקב גם אוהד, מיכאל גם הרי רבים

 בן־פורת, וישעיהו תמיר מרים וגם הרצל,
 שונות, בתקופות ברעם בלה את שהחליפו

ממנה. טוב התכנית את עשו
 קיצו. אל תמיד מגיע משב־הרוח אולם

 את מחזירה בלה, חוזרת נסיעה כל אחרי
 המיושנות. המליצות ואת הישן אות־התחנה

 את ואף עצמם, את ששאלו מאזינים היו
 הוחלפה לא מדוע השידור, שירות ראשי

 אלה מאזינים קבוע. באופן התוכנית עורכת
 היא ברעם בלה כי בתמימותם, ידעו, לא

מאנ אחד פעם ניסח כאשר מפא״י. חברת
 מתומיתה, להעבירה ישראל קול הנהלת שי

 רמזים קיבל המפלגה, למרכז נקרא הוא
מקומר״ על הושארה בלה ברורים.

תוכניות
ם הזמיר מטירת־עולו

 רדיו תכנית היא שרות המזרח בנות
 היא יחסית. קטן הוא לד, המאזינים שמספר
 בעיקר מאזינים, של מסוים לחוג מכוונת

ורמ המזרח, מעדות החדשים העולים מבין
 התמית אולם, מאזיניה. לרמת מותאמת תה

 בתוכה כללה זה, שידור של האחרונה
 רמתה למרות המקרי. למאזין נעימה הפתעה

מרתק. אנושי סיפור בה היה הנמוכה,
 צעירה תימדד, זמרת של סיפורה זה היד,

 הטקסט שורות בין ).20( נעמן מרים בשם
 הכפר כל תרנין וערב בוקר בנוסח: המליצי

 בת מרים, של סיפורה התבלט בשירתה,
 שליד טירת־שלום במושב תימנית, למשפחה
ב לימודים ממנה מנע שאביה נם־ציונה,

 לבית־ הולכות לא הגונות ״ילדות טענה:
 הינד. בכרמים, לעבוד אותר, הכריח ספר״,
 בקול שירים משמיעה שהיתר, עת כל אותה

שלה. המצו־סופרן
 מצאו שמומחים התימניה, הנערה אולם
 ביתה את עזבה רגיל, בלתי קול בקולה
 ממשיכה היא כיום גם לשיר. ללמוד והחלה

 היא ביום בערבים. שלה, השירה בלימודי
 של בשכר וכמטפלת בית במשק עובדת
 מקדישה היא אותם לחודש, לירות תשעים

לפרוטה. פרוטה בחסכה ללמודיה,

תדריך
 לחיות עשויים נוטה הנזפורמים המשדרים

אפשריים. שינויים מענינים■
 יום (קול־ישראל, 1 מספר אולפן •

 של חדשה בידור תכנית — )21.30 ד/
 היושבים אמנים ממלאים בה תמיר, מרים

באולפן. הנמצאים מאזיניים בקשות באולפן
ל קול • ל ל א ח א  יום (קול-ישראל, ו

 מעלים טרגין ויוסף פריי פיטר — )21.30 ה׳,
הצבאי. הממשל של הכאובה הבעיה את

* יום (גלי־צה׳ל, הפזמונים מצער •
החודש. של ד,שלאגרים מבחר — )19.30 א׳,

נעמן זמרת
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