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- לאירופה תצא
הטלוויזיה עליחשבון

כשגרירה הגרמנית
אכזיב של ראשונה

המשוחררת

אנזיב טגרירת
 כתב־ את תגיש השגרירה הוד״מעלתה אשר **
 להשוות במקום הנוכחים הגברים יוכלו שלה, האמנה ^
 שבידיהם, שלה תצלומי־העירום עם — הנאה גיזרתה את
אירופה. שבעיתוני מהידועים בכמה שהופיעו כפי

 תהיה הוד־מעלתה של הבשר־ודמית שהופעתה לא
 מדי־ כי שלה: תצלומי־העירום מאשר פחות מלבבת
 זערורי, מיניכנם יכללו שנקבעו, כפי שלה, הייצוג

 ששוליה חולצת־מטפחת, לדמיון. מאוד מעט המשאירים
 וחטובות. מקסימות מותניים זוג והמגלה בטבור, קשורים

בעצם. הכל וזה
 יציאתה לקראת אלה, בימים נקבעו האלה מדי־הייצוג

הטקס. ועדת על־ידי לאירופה, השגרירה של
 אלי הוא הלא המדינה, נשיא את כוללת הטקס ועדת

 מאכזיב, המתבודד רבות שנים שהיה מי — אביבי
אכזיב. מדינת לראש הפך עצמאות, על שהכריז עד

 — יהיה שלו הראשון שהשגריר התבקש, רק וזה
 נורית כמו תהיה־מישהי הראשונה, והשגרירה שגרירה.

יהוד.

 השגרירה
השןערת

 כאשר בו שנתקלים הראשון הדכר היא ורית *
 הבחורה היא השער. לא היא לא, לאכזיב. מגיעים 4

הכניסה. כרטיסי את ובודקת בשער העומדת
 דהיינו, — ראשון־לציון ילידת וחצי, עשרים בת היא
 והליכה פנים ס״מ, 168 בעלת נהדרת, חתיכה — תימניה

 אחרי מגנטית. תשומת־לב מושכת והופעה אינדיאנית של
 וחצי חודש ולפני שירטוט־בניין, למדה צה״ל, את שגמרה
חשו נוספים, דברים כמה ללמוד אכזיב למדינת הגיעה

 עוזרת החלה למחייתה, משירטוט־בניין. פחות לא בים
 אכסניית גם שהיא המדינה, בהפעלת רינה ואשתו לאביבי

הפוליטיים. לתפקידיה נוסף רבת־אורחים,
כדוגמ נתוניה את לגלות זמן הרבה לנורית לקח לא

 הזה. בכיוון קצת להתפתח ולהחליט — מעולה צילום נית
 המערב־גרמנית, הטלוויזיה של צוות-ההסרטה לאנשי גם

 בה, להבחין מיותר זמן לקח לא לסיור, לאכזיב שהגיעו
 היפיות — המקום את שמילאו החתיכות עשרות בין

 וכל ליום, לביקור שבאו ישראליות תיירות מקומיות,
היתר.

 גיזרה
שת מבוק

 הבטיח שטיקלברוקס, לותר הצוות, של צדם ך*
 צילום־אופנה,. דוגמנית בתור במינכן, עבודה לי 1 1״

שהוא ״ברגע נורית. מספרת לשם,״ אגיע שאני ברגע

!
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1^1*1 | |1 1 1 1 להצ- מוכנה נורית אין בישראל, 1
את לצער לא כוי בעירוס, טלס 11111111 1/1

נורית. אומרת בעיות, אין — בחוץ־לארץ איטה.

 הזמנה לי סידר הוא ממני. התלהב הוא — אותי ראה
הטלוויזיה״. חשבון על

 דיעותיה את לגלות הספיקו מחו״ל שהמומחים מובן
 למשל: צילומי־עירום כמו טכניים, בנושאים נורית של

 את נורית מביעה בעירום,״ להצטלם לי איכפת לא ״בכלל
 יתפרסמו לא שהצילומים ״העיקר המעוניין. לכל דעתה
אמי.״ של בריגשותיה לפגוע רוצה לא אני בארץ.

 לאמסטרדאם, נורית תגיע כחודש בעוד :התוצאה
למינכן. ומשם — המשקיע עם לפגישה

 לא אביבי אלי החליט נסיעתה, על שהוחלט ברגע
 השוערודחדרנית־כלבויניקית של שירותיה על לוותר

 קשרים לקשירת תוכניותיו במסגרת בחו״ל. גם שלו
 שאיפה — אחרות לארצות מדינתו בין דיפלומטיים

 — בה מתביישת אינה העממית סין כמו מדינה שאפילו
 אותה להפוך רשמי, כתב־מינוי לנורית להעניק •החליט

אכזיב. מדינת של נודדת לשגרירה


