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 נוף תמונות עשר של בסדרה התשיעית היא זאת נוף תמונת

 זהה זח. במקום זו, אחר בזו הבאים, השבועות משך שתפורסמנה
פתרונותיך. מספר לפי בהגרלה !תשותף כרצונן תמונות מספר

ת עשר פרס ליוו
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מ אחו .27 ריאל;
 .29 התנ״ך; ספרי

 לפעול, פוסק כשהוא
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 אפרים!״ לי . . . -בן
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 34 זמן; הרבה לפני
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 שלא; כדי .8 מתימטית; לשאלה תשובה .7
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 .24 בעברית; אבל סקנדל, .22 על־פי־רוב;
 ברך, .26 האבל; חודש .25 אפריקאית; חייה

 .29 ראש; לו שאין דוד .28 התנ״ך; בלשון
 נהר .33 יפאן; מטבע .31 מחוזי; שופט

 ללא פקעת .38 לונדון; תושב .34 ישראלי;
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 המופיעה ציפור .35
בה מחליפים לעתים

קצרים גלים
ה ק פ ס ם א חגי ל

 קול של התדיר כאב־הראש הם חגים
השי מועדי שיגרת את שוברים הם ישראל.
 לבצע מאד מתקשה השידור ושירות דורים,
 השנה, בראש אבל השיגרה. מן החורג משהו

 אפשר תמיד כי יחסית, יותר, קלה הבעייה
מסכ או ארוכות בשיחות השנה את לסכם
. קצרות לא תות המת החג לקראת . .

 זה: מעין חומר בשפע, איפוא, הוכן קרב,
ה ברכת בשם בחקלאות, השנה על תוכנית

 החג יום שלי בוקר בשעת תשודר שדה,
 תושמע יום, אותו מנהלי . . . הראשון
 שנת מעוללות בן־הרצל, יעקב של תוכניתו
 השביעי הטור פיזמוני על המבוססת תשט״ו,

 השנה את איפוא ותשקף אלתרמן, נתן מאת
 יסכם כערב . . . אותה שיקפו שהם כפי

 הביטחון מאזן את בר ישראל סגן־אלוף
 השני החג יום בוקר . . . תשט״ו בשנת
 אלא השופר, על בשיחה רק לא מבורך יהיה

הנור הימים פיוטי של שעה במחצית גם
. אים .  ברגר הרצל מפא״י ח״כ ואילו .

. . המדיניות מערכות את בערב יסכם כ .
 חיל־ מפקדי האלופים, יוזמנו צה״ל גלי
 הפיקו- ומפקדי חיל־השריון חיל־ו־,אווירי, הים,
 . . . אישית ברכת־חג לפיקודיו־,ם למסור דים,

 שתי צה״ל גלי מנהלי מתכננים זה, מלכד
 אדו־ של המפורסם הסרט שכדוגמת תוכניות,

ההת את המאזין בפני יציגו מורו, ארד
ה ישראל. ושל מצרים של הצבאית עצמות

מנ קטעים מלבד תכלול׳ מצרים על תוכנית
הו את גם אל־נאצר, עבד גמאל של אומיו
 של שלישו שהיה מי כהן, ירוחם של פעתו
 הסרן עם פגישתו על שיספר אלון, יגאל

 ואילו השחרור. מלחמת בימי עבד־אל־נאצר
 דוד העורך, מקווה ישראל, על התוכנית למען

 בן־ דוד שר־ד,בטחון את לראיין ריבלין,
גוריון.

ל כנראה, הגיעה, לא שמח״ ״חג הברכה
השידור. שירות של אוזניו

שמע מה נ
 הבא, השבוע שידורי מתון אלה, תוכניות

מיוחדת; לתשומת־לב ראויות
;8.35 ד׳; (יום חדשים עולמות •
 פרדים יהודה של תסכיתו — ישראל) קול
 של ר. או. ר. המחזה בעיקבות הפעם ילך

 מבית־ הנמלט רובוט יתאר צ׳אפק, קארל
ה של הנאומים לדוכן עד ומגיע חרושתו

 שזהו מישהו שם מרגיש נס, בדרך כנסת.
רגיל. מפלגתי ח״כ ולא רובוט

 קול ו; (שבת; מוסיקלי מחזה •
ה של החדשה הרביו תוכנית — ישראל)

את עושה ת״ק, על ת״ק הקאמרי, תיאטרון
הקהל. עם שלה הראשונה קידת־ההיכרות<

 גלי ;8.30 ב׳; (יום תנועה צו •
 עם לא ראיון השאר, בין יכלול, — צה״ל)

 המקור־ אשתו עם דתקא אלא טייס־סילון,
ב הוא שירותו שמקום חייל עם וכן קעת,
המשחתות. אחת של בטנה

 קול ;9.30 ב׳; (יום עולה המסך •
 פקיד מולנאר, פרנץ של בסאטירה — ישראל)

 דמותו רבה בהצלחה תוארה ישר, ממשלתי
או כתב המחבר כי אם שטטנר, מרדכי של
 זה אחר. ובמקום אחר בזמן כמובן, תה,

 סגן־מריח־ של תפקיד הממלא בפקיד מעשה
 מנסה עסקים שבעל ממשלתי, במשרד הבנזין
ה להסריח. לבנזינו שירשה כדי לשחדו
 השוחד, את להחזיר כדי לדרך היוצא פקיד,
 הבולעת־הכל. שחיתות של צפוף ליער נקלע

 לא ישראל קול ממנהלי שאיש להניח יש
 לפחות או השידור, לפני הסאטירה את קרא
אותה. הבין לא

★ ★ ★

 בשעת מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
 להטביע המאיימות הבאות, התוכניות שידור
בגלי־שיעמום: אותו
יש קול ;10.30 ד׳; (יום חדש דך •
הבי על־ידי שנקנה נושן, ישן דף — ראל)
מודעה. בו לפרסם כדי הלאומי טוח
 קול ;3.30 ו׳; (יום שכת קכלת •

 תוכנית מגיש די־זהב אפרים — ישראל)
 די־זהב), אפרים (מפי שבת משירי המורכבת

 השבת על שיחה ובהפטרה, בפרשה קריאות
 כידוע: הוא, מהם שאחד חז״ל, מאמרי ושאר
תענוג״. בשבת ״שינה

 תנועת חברי כמה יצאו תל־אכיכ, ך•
 על בלילה, בים ערומים להתרחץ נוער ■1
 בשובם גילו שבחבורה, הבנות התנגדות אף
 מכנסי עם נעלמו הבנות כי הרחצה מן

המתרחצים.
★ ★ ★

החלש חמץ
 ש־ לאחר ארצות־הברית, אליזאכת, ך*

 ממנו וקיבלה הטבח של לחיו על סטרה
 מארטין פיי המלצרית זכתה בחזרה, מכה

 השופט: קבע כאשר פיצויים, דולר 5200ב־
 על אשד, של ידה שסטירת יודע אחד ״כל
תגובה.״ כל מצדיקה איננה גבר של לחיו

★ ★ ★
השכן מות

 שכרותו את אלמונים ניצלו תרשיחה, ך
 התפרצו התושבים, אחד של המתמדת !■

 הסתלקו מת, הבית בעל את גילו לצריפו,
 נעלים, הלבשה, דברי כשלל אתם בלקחם
ל״י. 100 של בשווי מטבח וכלי סדינים

★ ★ ★
לוהטת שיגאה

, ר ו מ ט י ל כ  שבעלה לאחר ארצות־הברית, ^
 מרי הציתה מריבה, בגלל הבית את יצא !■
 כדי זאת ״עשיתי הסבירה: הבית, את לאב
לעולם.״ הביתה יחזור שלא

★ ★ ★
;לחכה עלי

 המכונית מן ששון אליהו ירד חדרה, ך*
 העיר שהנהג לאחר בטרמפ, שהסיעתו ■4
 מבעד בוערת סיגריה להשליך אסור כי לו

 אסף ולכבותה, לרדת ממנו ודרש לחלון
 20 של כביש בקטע בוערים בדלים שבעה
מטר.

★ ★ ★
כמיעוטו הרע

 שוחרר ארצות־הברית, האנטסכיל, ^
 תום לפני חודשים ארבעה נאש קלייטון ■1

 לכלא, יומיים כעבור חזר מאסרו, תקופת
 כבר שהוא מאחר בחזרה, שיכלאוהו ביקש

 בו ואין גברי שקט שכולו לעולם התרגל
טרדנית. אשד,

★׳ ★ ★
וכיקוש היצע

 הצעת־ טרמפיסטים שני דחו חיפה, ך*
 מאז כי הסבירו מכונית, בעל של הסעה ■,6

האוטו שביתת עקב שבא המסיעים ריבוי
 שיש במכוניות אלא נוסעים הם אין בוסים,

רדיו. בהן
★ ★ ★

עגול שולחן
 בין להפריד השכנים נאלצו תל־אכיכ, ך*
 ריב אחרי אסתר, ואשתו עמאר רחמים ^

 התחבורה, שביתת על וויכוח בגלל שפרץ
 כינתה ואשתו בקואופרטיבים הבעל צידד בו

 גלגלים״, על הנאצים עם פעולה ״משתף אותו
קטן. משולחן במכה זכתה

★ ★ ★
משפטית _עצה

 שופט הופתע ארצות־הברית, כופטון, ך*
 לפניו למשפט מובא צעיר עבריין לראות

 ל־ להבא לנסות לו יעץ העשירית, בפעם
 לתשובה: זכה לבית־הסוהר, מחוץ השאר

 וקיבלתי כוחי בכל ניסיתי האחרונה ״בפעם
ב לשוטרים התנגדות בעוון נוסף, מאסר
 התעקשו דווקא שהם מפני תפקידם, מילוי

לכלא.״ אותי להכניס
★ ★ ★

דכרים תאמת
 אופנוע, רוכבי שני התנגשו ירושלים, ך*

 לאחי נפצעו מההתנגשות, בשלום יצאו ■1
 משניהם מי לקבוע כדי שפרצה בקטטה מכן,
בהתנגשות. אשם

★ ★ ★
זקן כעל סיפור

ה הדוור תלה אנגליה, דונקאסטר, ך
 ״זקני שהכריז: חזהו, על שלט מקומי !■
 תודה בו. למשוך לא נא אמיתי. זקן הוא

רבה.״
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