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 ביותר חדישים רהיטים מערכות
אצל

ובסקי1זו א.
39 הרצל רה׳ תל־־אביב,

נחמדות סלון פינות
אינטימיים שינה׳ חדרי

מקורי ריהוט

 לוינשטיין א. את ג. ב. לרהיטים חרושת בית
לרהיטים בבית-המסחר ביותר חדישות דוגמות

לו
החרושת: בית

 תל-אביב,
 וולוגלסקי מרכז
 2 מם׳ רחום
82525 טלפון

ן י י ט ש !
המסחר: בית

ב, בי א ל־ ת
 43 הרצל רחוב
83575 טלפון

הזמנה ולפי מוכנים ומשרד בית רהיטי

ביהח״ר תוצרת
ל ס ר ב » נ  או

ב י ב א ־ ל ת
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אנשים רדין
ישראל קול

לעעדים מוסר הטפת
השט בכל למבקרים כמו רדיו, למבקרי

 מייצגים הם כי תמיד נדמה האחרים, חים
 דרישותיהם וכי הממוצע, האזרח טעם את

 רוב דרישות הם לשיפורים והצעותיהם
 רחוקה כמה עד הוכחה המאזינים. צבור
 בפגישה השבוע ניתנה מהמציאות, זו הנחה

 שניים השבוע שערכו ברמת־גן, מאזינים עם
 ואיש רדיו מבקר קול־ישראל, הנהלת מאנשי

לקול־ישראל. המיעצת הצבורית המועצה
ההז לקהל ניתנה כאשר ההרצאות, בתום

 הצעותיו את ולהציע שאלות לשאול דמנות
 הדברים הם מה התברר בתכניות, לשיפורים
המאזינים. על המעיקים
 לשדר תל־אביב לעירית נותנים ״למה

 נקיון בשמירת הצורך על הודעות יום יום
 ״זה אחת, קשישה מאזינה התמרמרה העירי״
האי בשפה הקריין ״למה מהכלים.״ מוציא

 ולא פולנית שהם במילים משתמש רית
 משדרים ״למה אחר. מאזין קבל אידיש?״

 מוסיקה לקטע קטע בין ביומן־החדשות
 אחד. ישיש רטן ז״ הכלים מן שמוציאה

 כבן מאזין לעשות מכולם הגדיל אולם
 החל לרדיו מאזין הוא כי שהעיד ששים

 המוקדמות• הבוקר משעות
 המוסיקלי, השעון את משדרים מה ״לשם

 השעה?!״ מה דקות שלוש בכל ומודיעים
 השעה מה לדעת רוצה אני ״אם הוא, שאל

 זה במקום להסתכל. בשביל שעון לי יש
 הספות־ ישדרו לתקליט תקליט שבין מוטב
לעבודה.״ ולכו עצלים ״קומו כמו: מוסר

תכניות
הליצנים

 בקשר למחשבה ומעורר מדהים קטע
 שודר במדינה הגדל הדור של לדמותו
 גדולות שאלות התכנית במסגרת השבוע
הפ אחרי שחודשה התכנית קטנים, לילדים

תשו שודרו בו הקטע זה היה קצרה. סקה
 על עממי, בית־ספר תלמידי הילדים, בות

 בתהלוכת לראות רוצים הייתם ״מה השאלה:
בפורים?״ העדלאידע

היו: ששודרו התשובות חמש מתוך ארבע
נאצר. עם מתעסק בן־גוריון את >•
 על קרים מים שופך בן־גוריון את <•

נאצר.
מת שהם איך הכנסת, חברי את •

ווכחים.
הראש. על עומד בן־גוריון את •

קצרי□ גלים
הלמודים לעדוד מוסיקה

הממ של לסטטיסטיקה המחלקה
 סקר בעריכת להתחיל כבר התבקשה שלה
 לודא כדי קול־ישראל מאזיני בין שנתי
 סקר מלבד יותר. מאזינים תכניות לאלו

במקו צודתות־מאזינים קול־ישראל יקים זה
 עדות מיוצאי מורכבים בארץ, שונים מות

 את שידוזחו שונים גילים ובני שונות
 לפי . . . שונות תכניות על דעתם

 קול־ מסיים בתי־הספר, מנהלי כקשת
 שעה ברבע שלו הבוקר נעימות את ישראל

 כניסת על ״להקל כדי עבריים, שירים של
המוסיקה״. לקצב לכתות התלמידים

תדריך
 הבא השבוע משדרי מתוך אלה משזרים

אפשריים. שינויים מעניינים. להיות עשויים
 יום (קול־ישראל, חדשים עולמות •

 בשנת שנכתב דמיוני תסכית )20.25 ד׳,
 שוב ״,1960ל־ ״חזרה הנושא: על 1939
הנדון. התאריך לפני אחת שנה ענין בעל

 (קול־יש־ אחת בסירה שלושה •
 וסודית חדשה תכנית )9.30 ד׳, יום ראל,

 מאנשי כמה משתתפים בה הסירה של
הקודם. הצוות
מי רון •  ה׳, יום (קול־ישראל, ע
הנח״ל. ללהקת להאזין נוספת הזדמנות )19.20
ת • ב י ח ת  ה׳, יום (קול־ישראל, נ

 ויעקב כושיים, בשירים קליר נעמי )20.05
אקטואלי. במערכון עצמון ושמואל בנאי
 יום (קול־ישראל,שליאפין פיודור •

 של קולו צלילי עם שעה רבע )20.45 ו/
אי־פעם. שהוקלט ביותר העמוק הבס

בזמ מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
השעמום. בגלי יטבע פן דלהלן, ובשעות נים

 יום (קול־ישראל, ומים מדרום •
 לתרום צריך למה הסבר עוד )21.30 ה׳,

העליה. למלוח

«■ לעבודה תור
 r הכנסת. במסדרונות מתהלך הבא הסיפור

 מק״י ח״ב הזכיר בכנסת מנאומיו באחד
 מפא״י ח״כ של שמו את וילנר מאיר
 ירחמיאל בשם אותו וכינה בפה יונה
״קור צעק נורא, התרגז שכסה מובן כסה.
 וילנר את ותבע ירחמיאל,״ ולא יונה לי אים

 בשם ליונה קרא למה וילנר הסביר לבירור.
 י ממפא״י הכהן דוד את ״שאלתי ירחמיאל:

 הירחמיאל את תשאל לי: אמר והוא שאלה
 שנערך ויכוח בעת .. • . כסה״ את שלנו,

 וחוק השופטים חוק על בכנסת השבוע
ב השאלה הויכוח במרכז עמדה הדיינים,

 1► מכהונתם. לפרוש שופטים צריכים גיל איזה
ה אחד היה רוקח ישראל הצ״כ ח״כ

 מכהונתם יפרשו ששופטים בכך, מצדדים
 החוק. שהציע כפי 70 לגיל הגיעו בטרם
 לרענן כיצד לחשוב צריך ״תמיד הוא: אמר
 » צעי־ יש צעירים. יותר ולהכניס האפרט את
 לעבודה. להכנס לתורם המחכים רבים רים
 הם אם לתורם אלה צעירים יגיעו מתי

 ?70 לגיל יגיעו שהשופטים לחכות צריכים
 ביניים בקריאת אותו שיסע כזה.״ דבר אין

 , ״צעירי יוניצ׳מן: שמשון חרות ח״כ
 אליהם.״ להצטרף אותך יזמינו תיכף מפא״י
 בר־רב־ דוד מפא״י ח״כ גם צעק ״כן,״
 השיב מחר.״ אותך יזרקו ״אבל האי,
 לצעירי לא אבל להצטרף, מוכן ״אני רוקח:

 התעוררה גיאוגראפית בעיה . . . מפא״י״
 נחום ד״ר של האחרונים מביקוריו באחד

 קטנה, ילדה עם בשיחתו בארץ. גולדמן
 לשוזייץ. השיחה התגלגלה בית־ספר, תלמידת

 קטנה!״ ארץ היא ״שוייץ הילדה: אמרה
 מהילדה ביקש זו, הגדרה מנין תמה גולדמן
 אמנם שם שלה. ספר־הלימוד את לו להביא

 שוייץ, של קטנותה על הפסוק כתוב היה
 בשיחתו מישראל. שניים פי גדולה שהיא
 גולדמן הזכיר בן־גוריץ דויד עם הבאה

 ראש־הממשלה, של לרוגזו גרם הדבר, את
 ! הילדה . . . הדבר את לתקן הוראה שנתן

 סיניה, מבצע־קדש בזמן שנמצאה הבימאית
 פרצו ששורדים אחרי לחדשות. שוב חזרה

 אל בבקעה חמדן פרים ח״כ של לדירתו
 כי הילדה, את שאימץ הח״כ סיפר גרביה,

 אמר השוד. את שסיכלה היא זו היתד,
 L והצלחה. מזל לנו הביאה ״סיניה פריס:

' ו־ לצעוק שהתחילה הראשונה היתד, היא
 וכתוצאה לדירתי השודדים כשנכנסו לבכות

 הסופר . • • וברחו״ השודדים נבהלו מכך
ב השמיני (״היום מארק הצעיר הפולני
 לבקר כדי לישראל שהגיע הלסקו שבוע״)

 כי השבוע, גילה גן־שמואל, בקבוץ ידיד
 לו שנעשתה הרעשנית הפירסומת למרות

 עם כביכול שנפגש פגישה על בצרפת,
 סא־ מסוים״) (״חיוך פרנסואז הסופרת

, הוא: אמר כלל. עמה נפגש לא הוא גאן
) נערה מה קראתי. לא ספריה את ״אפילו

 בה התמונה החיים? על לדעת יכולה כזאת
 ׳ בעתונות, שפורסמה יחד, עמה מופיע אני

גרוע.״ פוטומונטאז׳ אלא אינה
★ ★ ★

הכושי□ את דופקי□
 קול־ אנשי שקיימו מאזינים עם בפגישה

 גב״ חנוך נשאל ברמת־גן, השבוע ישראל
 תר,יד, מתי ,שירות־ד,שידור מנהל סגן תון,

 בשביל ״הלא הוא: השיב בישראל. טלביזיה
 המאזינים, עם פגישות מקיימים אנחנו זה

טל־ עוד ירצו ולא אותנו שיראו כדי

r •p!09
ה על (באידיש) אשכול לוי •
 עליה: לעניני עליון נציב למנות רעיון

בראש.״ חור כמו לי חסר ״זד,
במעילה הנאשם הרמוני, דויד •

 דולר אלף 200מ־ יותר של בסכום
 לישראל, שוזיץ על־ידי השבוע ושד,וסגר
 מרצונו הסכים מדוע לשאלה בתשובה
 בבתי־הסוהר משעמם לי ״היד, להסגרה:
 האנשים אבל טובים היו התנאים בשוויץ.

 בתוך מסוגרים הם בעיני. חן מצאו לא
] עצמם.״

Y בת־ גרינשפון, לוי הצנזור •
 הסרט הצגת הותרה מדוע לשאלה שובה
 תמונות־ בתוכו המכיל הוללות, נשים

! את אתמול רק ״ראיתי מבחילות: עירום
 תיכף ושלחתי הראשונה, בפעם הסרט

הסרט.״ את שיראו המועצה חברי את
 פרטית: בשיחה דיין, משה •
גוריו.״ את הטורף ארנב הוא גוריון ״בן
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