
ה באוויר צה״ד׳״גלי את משיקים חתיכות ושש נסים מאד הונ

 בוודאי שישנם הבודדים המהפכנים גם
ל או הטלוויזיה, תחנת את לתפוס חשבו

 אייבי של השלום אוניית את היותר כל
נתן.

 התחנה. של היחיד המזל אינו זה אך
 אי־אפשר צה״ל, גלי באולפני כשנמצאים

 פרטי אלוהים לתחנה שיש להבין שלא
 התנאים שלמרות כך על השומר משלו,

 הנוראי, והבלגאן חוסר־הסדר החיצוניים,
משד צה״ל ״גלי :לשדר התחנה תמשיך

ביממה.״ שעות 24 רים

שוקו
חתיכות ו

 בת בת־צבי פנינההוותיקה
ה אחת היא 23ה־

 ומהמעולות בתחנה, הוותיקות קרייניות
תוכנית. של בילסדית מגישה פנינה שבהן.

 הם העולם ברחבי שידור חכות
 כל ביותר. השמורים המקומות אחד 4 1

 עם הראשון הצעד כי יודע מתחיל מהפכן
השידור. תחנת תפיסת הוא ההפיכה פרוץ

 אינו שאיש הוא צה״ל גלי של המזל
וכי בארץ, הפיכה לעשות בינתיים, רוצה,

 אף אשר קומות, שלוש בן ישן כיין ^
מו היתה לא הגונה מיסחרית חברה

השכי התמונה במחסניה. אותו לקבל כנה
עו התחתונה בקומה טכנאי ביותר: חה
ב העליונה, בקומה חיילת עם שיחה רך

ב להתחרות מנסה כשהוא קולות, קולי
 מפיק בין הנערכת אחרת, שיחה עם צעקות

 הקומה חלקי שני בין שלו לעוזרת־ההפקה
השניה.

 א/ אולפן אולפנים. ארבעה לתחנה
בדרך משרת התחנה, של הגדול האולפן

 בז המקליטות הצבאיות הלהקות את כלל
 להתחרות, לא־אמצעים, באמצעים ומנסה,

 המזל, בגלל שוב בהצלחה, קרובות לעיתים
 החברות של הפרטיים באולפני־ההקלטה

המיסחריות.
 מרבית נערכות בו האולפן הוא ב' אולפן

 בהן משתתפים שלא בתנאי תוכניות־המלל,
 מקום. אין פשוט אנשים. משלושה יותר

 ובוודאי לחסכנות, ושיא סמל הוא ג׳ אולפן
ב תחנת־שידור לכל דוגמה לשמש יכול

 אליו להיכנס שיכול קטן, בה הוא עולם.
אחד. אדם רק

 באולפן רמות, מיכלהמטלפנת
 ו מיכל צה״ל. בגלי

 ה! את ומסיימת האוזניות את מסירה שהיא
1 שלה, הקבוע החבר הוא הלוא צביקה, נמצא

1 א 11 1 ו־ הגבוהה דן, יעל ה 1
י 11* יי י י ■ # הקר בין הארוכה !

 ביותר הערב הקול בעלת היא ייניות,
צה״ל. גלי בכל ביותר החטוב והגוף

 מונתה הטלוויזיה, קרייניות מבין היפה שהיתה מי דורון, שרההמנהלת
כאחראית, מתפקדת שרה כאשר צה״ל. גלי קרייני על לאחראית

 כאשר לארשת. רצינות להוסיף כדי למעלה) משמאל, (תמונה מישקפיה את חובשת היא
המשקפיים. את מסירה היא והמאזיניס, המיקרופון עס רק באולפן, לבדה נמצאת היא

 ממנו ביותר. ד,חם ד,אולפן חוא ד׳ אולפן
ב גם ביממה. שעות 24 כימעט משדרים

 כסאות, שלושה למצוא אפשר זה אולפן
 על יושב הוא יותר, גדול הקהל ואם

 לבין השדרן בין בדרך־כלל, — ד,ריצפה
הטכנאי.

 הראשון עיקריים. מוקדים שני בתחנה יש
תמורת אשר האוטומטית, המכונה הוא

חחיבוח
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