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רביע• □1׳ שליש■ יו□ שני □1■ ראשו! יו□
חצות הצגת חצות הרגוע המערב *חצות הג׳ז עולם חצות • חצות הצגת חצות

שחר לקראת 0300 שחר לקראת 0300 שחר לקראת 0300 ״ שחר לקראת 0300 ״
לארוחת־בוקר מוסיקה 0600 לארוחודבוקר מוסיקה 0600 לארוחת־בוקר מוסיקה 0600 לארוחת־בוקר מוסיקה 0600

הבוקר תוכנית 0900 הבוקר תוכנית 0900 הבוקר תוכנית 0900
המאה מיצעד 0800 ״ זמנים היו 1200 זמנים היו 1200 * בינלאומית מוסיקה 1200*
אורח הופעת 1400 כבקשתך תוכנית 1400 ״ סייסטה 1400 סייסטה 1400
הפזמונים מיצעד 1500 ״ אורח הופעת 1500 השבוע להיטי 1500 * מיוחדת אורח הופעת 1500*
שלום חרדייח 1800 דרכים מוסיקת 1600 דרכים מוסיקת 1600 בדרך לנוהגים 1600

שלום תוכנית 1800 שלום תוכנית 1800 שלום תוכנית 1800
קלאסית מוסיקה 1930 קלאסית מוסיקה 1930 קלאסית מוסיקה 1930 קלאסית מוסיקה 1930 *

לילה דהרת 2100 לילה דהרת 2100 לילה דהרת 2100 לילה דהרת 2100

כאל,

י ש י מ ח □ 1 '

חצות הצגת חצות
שחר לקראת 0300
לארוחת־בוקר מוסיקה 0600
הבוקר תוכנית 0900

זמנים היו 1200
סייסטד. 1400
אורח הופעת 1500
שלום תוכנית 1800

קלאסית מוסיקה 19.30
הרוק׳נרול עולם 2100*

מייק

ת1 ב ו

הבוקר תוך אל מופע 0300
ערבית מוסיקה 0600

להשכמה קוקטייל 0800
ן השבוע סוף תוכנית 1100
ןי זמנים היו 1400
י יפה גשמה 1600

11 שלום תוכנית 1800
קלאסית מוסיקה 1930

לילה דהרת 2100
4 0

המ׳שדרים פירוט
 של הסתיו תופנית לתוקפה נכנסה אוקטובר בחודש מהראשון החל

 והמיוחדות החדשות מהתוכניות חלק של פירוט להלן השלום. קול שידורי
ושמור. גזור החדש. השידורים בלוח הנכללות
שחר לקראת
ערבית. מוסיקה של זו תוכנית תשודר השבת׳ יום בבוקר מלבד בוקר, מדי

ואחרים. אטראש אל פאריד וואהב, עבדול כולתום׳ אום :המישדר כוכבי
בינלאומית מוסיקה

מתחנות להיטים :העולם רחבי מכל חדשה מוסיקה של דקות 120
ומדי הולנד תורכיה, יוון, איטליה׳ צרפת, של הפזמונים וממצעדי השידור

ראשון. יום מדי המוגש העולם ברחבי מוסיקלי סיור דרום־אמריקה. נות
סייסטה

 של מאד פופולארית תוכנית והמנוחה. הרגיעה לשעות שלווה מוסיקה
 וכלי. קולי בביצוע רוגעות נעימות עם שוב חוזרת השלום, קול

אורח הופעת
 עבור מיוחדת אישית תוכנית מגישים הבידור בעולם נודעים שמות

 זמר. כוכבי של שיגרתיים ובלתי מפתיעים ביצועים השלום. קול מאזיני
קלאסית מוסיקה

 ביותר הפופולאריות התוכניות אחת קלאסית. מוסיקה של דקות 90
 השלום. קול של

ם ל ז עו ג׳ ה
 וצלילי הצמרת נגני :המודרנית הג׳ז רביעיית עד פיצ׳גראלד מאלה

זמנים היו ביצועים. של עשיר במיבחר וחדשות קלאסיות ג׳ז נעימות מיבחר הצמרת.
 חמישי שלישי, שני, בימי המשודרת דקות 120 של נוסטאלגית תוכנית

 ועד 1940 משנת להיטים של מפורסמים צלילים מחדש המעלה ושבת,
.1976 שנת

השבוע להיטי
 במיצ- שבוע אותו ששודרו הבינלאומיים, הפזמונים מצעדי מלהיטי 40

 הבינלאומיות. הרדיו תחנות עדי
הרגוע המערב

 טיסה — המערבית וירג׳יניה לשדות ועד קולוראדו של מהקניונים
 בוקרים. ושירי אמריקאית כפר מוסיקת אמריקה. מעל מוסיקלית
כבקשתך תוכנית

משו המאזינים, לבקשת בהתאם עבריים ופזמונים שירים של תוכנית
 ושישי. שלישי בימי בשבוע פעמיים דרת

המאה מיצעד
המאה. של ביותר הפופולאריים השירים של שעות שש של ראווה מישדר

האחרונות. השנים חמישים של הלהיטים מגדולי למאות מהאזנה תחנו
הפזמונים מיצעד

 באותו הראשונים במקומות שזכו הפזמונים מצעדי מלהיטי ארבעים
 ובריטניה. ארצות-הברית של השידור בתחנות שבוע

נ׳רול הרוק עולם
וההווה. מהעבר רוק, מוסיקת

לילד תוכנית
לילדים. ופזמונים שירים של מיוחדות תוכניות ומגישים עורכים ילדים

לילה מסיבת
צלי אותם עי על ירקדו בה אחת, מתמשכת לחגיגה המיועדת תוכנית

 מלהיב דיסקו ובקהיר. בחיפה ובירושלים׳ בדמשק ובתל־אביב, בביירות לים
 רצופות. שעות ארבע הנמשך
יפה נשמה

הזמנים. כל של המבצעים גדולי בביצוע כושיים נשמה שירי מיבחר
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שישי יום
 חצות הצגת חצות
 שחר לקראת 0300
 לארוחת־בוקר מוסיקה 0600
 בוקר צלילי 0900
 כבקשתך תוכנית 1200

 לילד תוכנית 1400 ״
 אורח הופעת 1500
 דרכים מוסיקת 1600
 שלום תוכנית 1800
 קלאסית מוסיקה 1930
 עבריים שירים 2100

(דיסקו) לילה מסיבת 2300״

ןןז1כ

החדשות שידורי
 בכל החדשות את משדר השלום קול
 והחל 1800 ועד 0700 משעה החל שעה

 חצות. עד 2200 משעה
:טלפונים

 51398 — הקטנה המודעה פינת
 225256 — הפירסום מחלקת

245660 — מאזינים פניות
בפי עיין נא מיוחדת. תוכנית מסמן *
המישדרים. רוט

(מ.)ושמור) (גזור


