
ל צרי בגלי ארוטיקה
 הלב. מגירות הפופולארית, התוכנית את הצבאית התחנה החליפה הקיץ בוא לכבוד
מין. על תוכנית — ויותר־מתפשטת יותר־קיצית בתוכנית

ה של בעריכתה התוכנית, ת ת׳ ע בי  שישי, יום בכל אוגוסט בתחילת החל תשודר ע
עברון. על האהובה שעה בערב. 7 בשעה

 גלויים להיות שהבטיחו אגשים, שמא חששה די שהיא מספרת עבוזן, רם של אשתו עדנה,
ההיפר. את גילתה היא מיקרים בכמה המיקרופון. למראה יתקפלו מין, על בשיחה
 המיקרופון של הפיסית צורתו שכבר אמרה יופיה, בזכות המפורסמת המרואיינות, אחת
 עליו, החרוטות צה־ל, גלי האותיות עם לברר ביקשה עברון סקס. להרגיש לה גורמת באולפן

וסקסי.״ גברי זה וכוח כוח, זה ״צבא כי אמרה היפהפיה מוסיפות.

מין זה קול סקס זה צבא

 מסויים גברי קול שיש סיפרה החברתיים, קשריה בזכות נודעת היא שגם אחרת, מרואיינת
 כשהיא וקס. אריה הפרופסור של קולו הוא סיפרה. היא הקול, ארוטית. התרגשות לה הגורם

 ותיד לקול. מתמכרת היא צה־ל, בגלי בבוקר 6ב־ הפתוחה, באוניברסיטה מרבד אותו שומעת
הנכונה. ברגל היום את להתחיל כדי שלה, בקרם־הגוף מתמרחת כד כדי

 זקס, הפרופסור היה המאושר הצוחק באולפן. ברקע מתגלגל צחוק נשמע הראיון בזמן
 שלו הקול רק בדבריו. עניין כל אין שלגברת מאוד מהר הסתבר לזקס הצבאית. בתחנה שנכח

לקיסמו. מתמכרת והיא אותה, מעניין

צל״ש
תינזק זעקת

 בשטחים הטלוויזיה כתב סדן, לגיל •
 ברצועת- המצב על מאלפת כתבה על הכבושים,

 למשל: מזעזעים. גילויים כללה הכתבה עזה.
 בגיל־היניקה, בתינוק השילטונות התעמרות

 לרצועה לחזור לאמו מתירים השילטונות שאין
 בעניין קשה ביד לנהוג יש כי בטענה מסעודיה,

 זה, ביורוקראטי מעשה־זוועה איחוד־המישפחות.
 העם בחיי ביותר הטראגיים הפרקים את המזכיר
סדן. לדברי הכלל, אלא חריג אינו היהודי,
 צירף א־פוליטי, כתב ביסודו שהוא שסדן, חבל
 האסכולה מן פרשנות דיברי כמה לכתבה

 בתוספת בנבנישתי, מירון של הסיפוחיסטית
 תחת בכתבה, שפגמו חסרי־משמעות פסוקים

לזעוק. לעובדות לתת

המיקרופון מאחורי
בראש הגששים

 יום־העצמאות, לתוכניות שנעיר בסקר־האזנה
הראשון. במקום זכתה ב׳ רשת כי עולה
 לרשת רתוקים היו מקהל־המאזינים אחוז 53

 גלי הרשתות, לשאר האזינו אחוז 47 ואילו ב',
המוסיקה. וקול ג', רשת א', רשת צה״ל,

 מרתון ב׳ ברשת שודר האחרון ביום־העצמאות
 לגששים. הצדעה בתוכנית הגשש, מערבוני של
 ביום־העצמאות הגששים מאזיני מבין אחוז 54
.34 עד 20 בני היו

 ביום־העצמאות בדרר־כלל שכן מפליא, הדבר
 בהאזנה השירותרום, בגלל צה״ל, גלי זוכה

 ולא שירותרום שלא מסתבר אר במיוחד. גבוהה
 גברי, על להתגבר יכולות אחרת תוכנית שום
ושייקה. פולי

צה״ל לגלי חולצות
 מיצעד־הפיזמונים ומגיש עורי גלעד, אברי

 את לזוכים. להעניק פרסים חיפש הממוחשב,
 חולצות־טי 200 לגברים: בית־אופנה נתן הפיתרון
הצבאית. התחנה של החדש הסמל ועליהן לבנות,
 יוסי צה״ל גלי עבור עיצב הסמל את

 כחול, הסמל של ציבעו הירושלמי. אבולעפיה
הזמן״. כל צה״ל ״גלי התחנה: סיסמת ועליו

 חולצות כבר יש שאם החליטו צה״ל בגלי
 מעתה עובדי־התחנה. גם בהן ישתמשו לפרסים,

 שידורים זה אם — צה״ל גלי של אירוע בכל
 מיסגרת כל או מבריכת־השחיה, מפסטיבלים,

 יופיעו — לתחנה מחוץ שידורים הכוללת אחרת
החדשות. בחולצות לבושים התחנה ושדרי כתבי

טיארה למען תעודה
 ברשת שדרים של נוסף קורס הסתיים השבוע

 שתי מתוכם הקורס, את סיימו שדרי־עתיד 14 ג׳.
 בגלי קריינית שהיתה כשר, אורנה שדרות:

שמואלי. ומיכל צה״ל,
 אינו הקורס שסיום ברור הצעירים לשדרים גם
 לא זה עבודה לרדיו. אישור־כניסה אלא מהווה

מבטיח.
מלאכי דביר, חיותה הדריכו הקורס את

! י ־ י ת ל
 הטלוויזיה היו המונדיאל, שידורי לקראת

 בזמן קנו הם כראוי. ערוכים הספורט ומחלקת
 הנציגים את שלחו בלוויין. שעות־שירור

 בכל דבר. לכל ודאגו למכסיקו. מועד מבעוד
יום. בכל אין עולמי כדורגל זאת,

 כבר הכדורסל. בשידורי התחילה הבעיה
 יצאה ישראל נבחרת פישלו. בהתחלה
 אבל גמר, לחצי עלתה כבר לספרד,

 אוהבים כל־כן־ לא כנראה, בטלוויזיה.
כדורסל.

 לא אוסטרליה נגד החשוב המישחק את
 משגעים שהספרדים מסתבר והשבוע שידרו.
 זמני- את יום בכל כמעט משנים הס אותם.

 שחלק חששו ובמחלקת־הספורט השידור,
 מפני ישודרו. לא נבחרת־ישראל ממישחקי -

 תחנות־ על־ידי תפוסים יהיו שהלוויינים
אחרות. טלוויזיה

 קובי גושן, ליאורה פרי, מנחם חזקיה,
מורג. ואורלי ברקאי,

 על פארודיה השדרים הכינו למסיבת־הסיום
 התקליטיה. את הכה פרי, מנחם של תוכניתו

 שקל, 900 עולה הקורם הסבירו: הם בפארודיה
יכול הוא לשעה. שקלים 2.5 מקבל מתחיל שדרן

כדן כתב
בירוקראטית רישעות

 ולמד צא בשבוע. שעות שש היותר לכל לשדר
 לי יישאר ״כמה עולה. הרדיו של הכספי שהרווח

 תעודת־ רק תישאר דבר! ״שום שאלו, הם ביד?״
 לעשות אפשר ממנה שגם קורס־שדרים, של סיום

הגשש. של מערכון לפי הכל הכל.״ וזה טיארה,

בראש ק״צי יתוש
 את לחופש להוציא החליטו צה״ל בגלי
בראש. יתוש הפופולארית התוכנית

 או מצחיקה, יותר תוכנית מחפשים הנימוק:
 וחיפשו חיפשו לחודשי־הקיץ. שונה, אפילו אולי

מצאו. ובסוף
 אותו עם רגילה, במתכונת בראש יתוש

 הצבאית בתחנה מתכונת. לאותה חזרה הצוות,
 צריכים לא ביד, בראש יתוש כשיש כי אומרים
אחרים. יתושים לחפש

 תשודר בראש יתוש של הקיצית התוכנית
 משתתף יצטרף הקבוע לצוות הקרובה. בשבת
 אחרונות ידיעות כתב רייבר, גידעין חדש,

 פאר מני ינחה הראשונה התוכנית את בכנסת.
 בחופשה הנמצא ניצן, שלמה של במקומו
קצרה.

 ומפיקת עורכת שושני־אגכי, בתיה
 בעל רופא יימצא לשידור שעד מקווה התוכנית,

 בענייני־בריאות עצות לתת שיוכל חוש־הומור,
לחודשי־הקיץ.

בשלם הטוב
 בירושלים ישראל במוסיאון נפתחה השבוע

 הרדיו קיום שנות חמישים את שציינה תערוכה
העברי.
 הרצוג, חיים נשיא־המדינה, היו המוזמנים בין

 יצחק שר־החינוך, ברדיו; כפרשן פעם ששימש
 עיריית ראש קולק, טדי כשדר: ששימש נבון,

חשובים. מוזמנים 300 ועוד ירושלים,
 שהשמיעה הפסוק על חזרה זינדר חמדה

 שידורו את ירושלים קול פתח עת שנה, 50 לפני
 לא דבר כי מחמאות, קיבלה זינדר הראשון.
 שהרדיו, סיפר שר־החינוך בקולה. השתנה

 מילים הטעמת על יותר הקפיד דרכו, בראשית
מיזרחיות. הברות על וגם ובמילרע. במילעיל
 הרדיו, מנהל היה שפעם לנוכחים סיפר קולק

 כיושב־ראש והיום, דבר, בשום השפיע ולא
 שני לדבריו, משפיע. אינו ישראל מוסיאון
בלעדיו. מאוד יפה מסתדרים המוסדות

 לא אם — הוא הרדיו אחד: לדבר הסכימו הכל
הטובים. בין לפחות בעולם, הטוב

מתחלפים כורם
 שיפר, שיפר, שמעון עם התחיל הכל
 ישראל קול כשליח יצא ״סקופר״, המכונה

 כתבות לשלוח התחיל השבוע כבר לאמריקה.
מוושינגטון.

 שחזר ברקאי, רזי של מקומו את תפס שיפר
 לענייני ישראל קול כתב מעתה ויהיה לארץ,

מיפלגות.
 שיעלה נדב, אמנון את יחליף ברקאי

 ויצטרף בכנסת. פרלמנטרי כתב ויהיה לירושלים,
 זיסוביץ חיים בכנסת, ישראל קול לצוות
ישראלי. וצבי

 את שהחליף בן־עמי, עודד את מחליף נדב
 ישראל. קול של המדיני הכתב היום והוא שיפר,
 הנראה, ככל והם, הרדיו, במישפחת נשאר והכל

מההחלפות. מרוצים
■■ אי״עיד רונית
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הסבה
מקצועית

 תחנת־הרשמה מקומי רב פתח ירושלים ^
 לימים ראשון (״כצעד וללוויים לכוהנים ^

 בבית־ לשמש האמורים בקרוב"), הצפויים גדולים
 אינו כי והודיע בשלישית, לכשייבנה המיקדש,

 בהתחשב אפשריים, במועמדים למחסור חושש
 כוהנים 7000 מצויים בלבד בתל־אביב כי בכך

לוויים. 5000ו־

• • •
 מיבבסה

מאוד חרדית
 אדם. של לביתו שוטרים באו תל־אביב ^
 כביסתם בגניבת שכניו על־ידי שנחשד ^

 הגנובה הכביסה את במקום מצאו מחבל־הכביסה,
 122 גנובות, מזוזות 630 במקום מצאו כן וכמו

 כיסויי־ 55ו־ גנובות חולצות 61 גנובות, קלטות
גנובים. מכוניות

 מספיק
מספיק זה

 לעתירת בתי־הסוהר שרות השיב ירושלים ^
 ביקש בה לצדק הגבוה לבית־הדין אסיר ^

 מיצוות לקיים כדי אשתו, עם להתייחד אפשרות
 בנויים בתי־הסוהר אין ראשית, כי, ורבו, פרו

 כבר ושנית לאסירים, יחסי־מין קיום לאפשר
 עוד בהיותו, המיצווה, אחרי אסיר אותו מילא
ילדים. לשישה אב היאסרו, לפני

בסממת
וברשות

במו מאישפוז אדם שוחרר פתח־תיקווה ^
 אשתו, את תקף לביתו, שב פסיכיאטרי, סד !■
 שבאו לשוטרים, הודיע בפניה, חבלות לה גרם

 בהוראת מעשיו את לעשות נשלח כי לעוצרו,
ראש־הממשלה.

פרה
חולבת

 קץ לשים העיר פרנסי החליטו צפת ^
 בעיר, המשוטטות והעיזים הפרות למיפגע ^

 שוטטה בה בגיבעה מעדה אחת שפרה ואחרי
 אחרת ופרה אחד, צפתי של מכוניתו גג על ונחתה
 הסיפריה חדרי לתוך הישר להנאתה טיילה

 של מיוחדת ארנונה העיריה הטילה העירונית,
 וארנונה צפתית, בבעלות פרה כל על שקל 40.5
צפתית. בבעלות עז כל על 10.5 של

חתונת
הדמים

* ב ן בי א  המסורתית הכוס על חתן דרך תל־
 ששבריה הכוס, את שבר לחופתו, מתחת *1

 סוליית את חתכו עטופה, היתה בה הבד את קרעו
 כזאת במידה רגלו כף את ופצעו החתן נעל

שהרופ מאחר ליל־הכלולות, על לוותר שנאלץ
 הימים שמונה משך ניע ללא לשכב לו הורו אים

 של היחידה נחמתו כאשר החלמתו, עד הבאים
 כי החופה, נערכה בו המלון הודעת היתה החתן
 דקות בכוסות החופה לכוסות ישתמש להבא
 מפיות בשתי ביטחון, ליתר יעטפו, גם אותן יותר,

עבות.

מאז!
הזנבות

 במושב הרפתות בעלי התרגלו עזריקם ^
 יוצאות- להמלטות לאשדוד שממזרחית !■*

 פרותיהן: של ביניהן, המתאזנות אך הדופן,
 עגל נולד במקום הרפתות שבאחת אחר חודשיים

 במושב, אחרת ברפת השבוע, נולדה זנב, ללא
זנבות. שני עם עגלה
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