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המופקד. מהסכום מיידי מענק 107־ •
 והמענק החסכון ערך •

לאינדקס. הצמדתם ע״י נשמרים
 ההצמדה והפרשי המענק הריבית, •
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מכתבים
הטלוויזיה של הכריחה

 רשות להנהלת ששלחתי מיכתב הרי
בירושלים: הטלוויזיה

ש מזקד, מתוכגיתכם נהניתי מאוד
ב המדיני הדיון (על 2.12.75ב־ שודרה
כנסת).

 היתד, זו תוכנית של הבידורית הרמה
 רמתה על אפילו ועלתה ביותר, מהגבוהות

 גיליתי סוף-סוף ניקוי־ראש. התוכנית של
 לא חברי־הכנסת של המשכורות שהעלאת

לשווא. היתה
 ,מיקס- מכנית: הערה התוכנית, ולעורך

 היה מפעם־לפעם, ברקע, צחוק של אין׳
 -ולהביאה התוכנית איכות את לשפר יכול

בינלאומית. לדרגה
ר, דלן! ג ג לי תל־אביב ה

מפחלצים מפהלצים,
 נתנאלה הזמרת על הכתבה לידי נפלה
ש לקרוא והופתעתי ),1991 הזה (העולם

 אני, חיות. של בפוחלצים עוסקת היא
בפיחלוץ הוא גם שעוסק צייד-חיות בתור

 כפי הקריינית, את מתח לא העורך
 הידיעה את ראתה היא בידיעה. שנכתב

ש לפני כולה, המהדורה על כשעברה
לאולפן. נכנסה

ה בשעת צחקה לא מצידה, הקריינית,
 שנכתב). למה (בניגוד פנים בשום שידור

 את קוראת אותה ששמע העורך, יעיד
במ בהיוך, אותה קראה היא הידיעה.

כוון.
 בטכסס המתלוננת ביותר: הוזשוב הפרט
 אבר- לפי האגם את שזכרה טענה הרחוקה

 כהלכה גבר — הנאשם ואילו הקטן, מינו
האיש. הוא לא כי להוכיח ביקש —

הפר המשך אתכם יעניין אולי אגב,
 תגד בגלל זאת, שידרגו לא לצערנו שה.
 יפים כעבור מאזינים. של מתחסדות בות

למ מישפט, באותו האנס, הורשע אחדים
 ונידון שהעלה, הבולטים הטיעונים רות

 מתיימרים אצלנו שנות־מאסר. (!)50ל־
ושופ — מין על גלוי מדיבור להזדעזע

בכלא. מעטות לשנים אנסים טים
לוי וגד דכיר חיותה

ירושלים השידור, ות1ו

והפוחלץ נתנאלה
החיי אהבת

המטמון את מצא  להחליף מעוניין הייתי צד, שאני החיות
זה. לעיסוק בקשר שאלות איתה

 לכן, מאחרים. גם ללמוד אפשר לפעמים
 איתה, להתקשר איד יודע שאינני היות
 יהיה זה באמצעותכם אולי רעיון: בי עלה

עניין. בכך תגלה היא לפחות או אפשרי,
ם בי, שלו ע ר תל־אביב ש

•  שמורה שרעבי הקורא של כתובתו י
 רצון נתנאלה הזמרת תגלה אס במערכת.
 לה ימסור הזה העולם עימו, להתקשר

ברצון. אותה
ס אנ בל ה ה 50 קי שג

 אגב ולו שקיבלנו, הפירסום על תודה
 גופו את שחשף אדם על מצחיקה ידיעה

 ״טלוויזיה״, (מדור באמריקה בבית־מישפט
 על שמתלוננת בדי ),1996 הזה העולם

 שאנס זה היה הוא אם לזהות תוכל אונס
אי־דיוקים: כמה לתקן ברצוננו אבל, אותה.

רז מנשה עם שסיר משתתף
היסטורית תמונה

״חי על שכתבתם מה אודות אני תמה
 ),1996 הזה (העולם האחרון המטמון״ פוש

חוש באמת אתם האם טלוויזיה. במדור
 דירי להתחבאז צריך היד, כנר שדן בים
 הטלוויזיונית הנוכחות את שהסגיר מה
 שהאירו רשות־השידור של המכוניות היו

המט על הידיעה עצום. למרתק בפנסיהן
עצומה. במהירות באיזודנו התפשטה מון

 המטמון מגלי צריכים היו לא הפעם
 ואחד נירים מקיבוץ שניים כזכור, (שהיו,

להצ אלא תעודות־זהות להביא מניר־עוז)
 המישחק, מנחה חשב (כך בסיסמה טייד
 שלושה אותם על להקשות שימעוני, יצחק

 את קיבלו הם בעייה. היתד, לא חברים).
 שהיו מוטורולה מכשירי־קשר דרך הסיסמה

ברשותם.
 לכם, לספר יבול אני קוריוז בתור

ש בתוכנית • הרדיופוני, המטמון שדבר
 לי ידוע היה שנים, המש לפני שודרה
מכו התוכנית. שידור לפני ימים ארבעה

הס במקום שהסתובבו רשוודהשידור ניות
העניין. את גירו

ה מן ״היסטורית״ תמונה בזה רצופה
הוס שבד, הראשונה הרדיופונית, תוכנית

 ששמר השדרן מקום. באותו המטמון תר
 מנשה היה ,1970 ביולי אז, המטמון על
 עם — ולידו איש־הטלוויזיה, ביום רז,

הנאמן. עבדכם — והשפם המישקפיים
ניר־עוז שפיר, ירמי

גלו ראה — ה״היסטורית״ התמונה •
פה.

 האחרונות להפצצות להתייחס ברצוני
הפעו עוצמת על רבות תמהתי בלבנון.

לביצועה. שנבחר הזמן ועל הזד׳ לה
 הפעולה שמתבנני הדעת על מתקבל לא

תת היא שבה הצורה את מראש דאו לא
 ראש- הדי בעולם. בדעת־הקהל קבל

 ע בארצות- שנים חמש שהה עצמו הממשלה
 לו. נהירים שם התגובה ודרכי הברית,
 יהיה מאד שקשה לו ברוד היה בוודאי

 מחנה־ על שמטילים פצצה כי לשכנע,
 יותר כשרה (אמריקאי) ממטוס פליטים
בירושלים. ציון בכיכר שמניחים מפצצה

להפצצות המוחץ הנימוק

1998 הזה חעולסט


