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 המיבצע נקלט מידה באיזו לנו הסתבר ואז בראיונות המיבחן ועדת
 עורך־דין של בנו הרעדה בפני הופיעו זה לצד זה השיכבות. בכל
 עקרת־בית של בנה הכרמל, בשוק ירקות מוכר של בנו עם ידוע

ידוע. תעשיין של התפנוקים בת עם מאשדוד
 ייערך 1970 לשנת ישראל של והנסיכה הנסיך של הבחירה נשף

 יהיה ברמת־גן. הלאומי הפארק של באמפיתיאטרון זה לחודש 23ב־
 בכורה הופעת תיערך בו ישראל, ילדי של מיפגן זה
 אמני מיטב של מופעים בצד הישראלי הקירקס של

פרידלנד. דליה של בהנחייתה ישראל
לה לך כדאי בתחרות, משתתף אינו ילדך אם אפילו

 הטולס שקושר הראשון הקשר שהוא זה, למופע ביאו
שלו. העתיד קוראי עם הזה

יהיה דגן.
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ה של מ מ ה שי א ל מיו באהדה פעם אף נחשדה לא מאיר מלדון ו
 בכנסת, חברינו כלפי והתבטאויותיה יחסה. הזה. להעולם חד?!

 נתנה השבוע לנוכחותם. אלרגית כימעט א שה פעם לא הוכיחו
זה. לייחסה פומבי ביטוי שוב גולדה
 הבימה תיאטרון אולם של החגיגית הפתיחה בשעת זה היה

 גולדה את לצלם הירבה סעד, ויליאם הזה,. העולם צלם המחודש.
 'כמי נראתה גולדה ההצגה. את שסבב החברתי האירוע בשעת

הת לא לבסוף תמונה). (ראה והתבדחה חייכה להצטלם, שנהנית
 כל־כי מצלם אתה מי ״בשביל בשאלה: ויליאם אל פנתה אפקה,

 של ושינאותיה באהבותיה ביותר מתמצא שאינו ויליאם, הרבה?״
 הזה.״ העולם ״בשביל היסום: ללא השיב ראש־הממשלה, הגברת
 ויליאם שלנו. החדש המערכת צלם אם להציג המקום אולי כאן

 לישראל. מפאריס עלה כשנתיים לפני חדש. עולה הוא ),29( סעד
 כשרטט ויליאם עבד הולדתו, ארץ מתוניסיה, הגיע לשם בפאריס,
 עבודתו דאסו. מארסל של המטוסים תעשיית עבור שהועסק במיפעל

 בשעות השונים. המיראז׳ למטוסי דגמים בשירטוט היתד, העיקרית
וג׳יראר. באקול צילום ויליאם למד הערב

 את הכיר שם חניתה, בקיבוץ כחבר התקבל לישראל כשעלה
 במיקצועו לעבוד רצה אחר־כך, שנה משודייץ. חדשה עולה רעייתו,

 לעבודה שהתקבל עד הבימה, עבור צילם לתל־אביב, עבר כצלם,
במערכת.

 משום ביותר. מעולה אינה העברית בשפה ויליאם של שליטתו
 כי לה שהודיע אחרי גולדה לו אמרה מה בדיוק זוכר אינו כך

 במקום שנכחו שמיעה עדי אבל הזה. העולם עבור מצלם הוא
 בעיתון עובד כמוך יפה ״בחור כך: בערך אמרה גולדה כי טוענים

.י כזה .  ידי.״ את רוחצת אני הזה העיתון את קוראת שאני אחרי .
 אפילו רבות, פעמים שהכחישה בדבר לפחות גולדה הודתה בכך

הזה. העולם את קוראת שהיא — הכנסת במת מעל
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 למיבצע תהיה היענות איזו כלל שיערנו לא ישראל, של והנסיכה
 של תמונות מאות אלינו הגיעו כבר השנה שתיערך לתחרות זה.

 כל שאין ברור כמועמדים. הוריהם על־ידי שהוצעו חמודים, צברים
 מדי המתפרסמים והצילומים כולם, תמונות את לפרסם אפשרות

בלבד. מיקרי מיבחר הם בעיתון שבוע
 מיבחן ועדת עם אישיים לראיונות מוזמנים המועמדים כל אולם
החלה השבוע לתחרות. הסופיים המועמדים את מתוכם הבוחרת




