
1 חגגה הטלוויזיה
ה ר ו ג ד ה  ש

ל לחו״ !סיעות
 !שכחו יל!א העובדים לדכי• יצחק השידור,

לחו״ל. והמרגיזוית הרבות !נסיעותיו את לו
 על־ שאורגנה ׳למסיבה, כניסה כרטיס

 100 עלה שלו, ,ומאיר כירון דן ידי
הש ספח צורף כרטיס לכל לזוג• ■לירות

 נכתיב !שעליו הספח, ואת בהגרלה. תתפות
 הטלוויזיה עובד שהוא בתנאי בעליו, ישם

ב שניצבה מיוחדת, תיבה לתוך הכניסו
 בין ההגרלה. התקיימה הערב בסוף כניסה.

 טיסה כרטיסי — תנחשו לא — הפרסים
לחידקל.

הלוך־וישויב לנייו־יורק הטיסה בכרטיס

*

ת1מ1י ד ל
 אבל דורין, שירה הסרטים עורכת זיכתה

 מי כל של העצבים ׳נמרטו שזכתה, עד
 אחד כל הסיבה: הגרלה. ספח בידו שהיה
 זעקות לניידיורק. בכרטיס זכייה על חלם

 השמיים. לב עד הגיעו דורון של הישימחה
 כתב היחידה. הזוכה היתד, לא היא אך

 יום באותו ■שהגיע יערי, אהוד הטלוויזיה
 זכה הטלוויזיה, צוות עם שהה שם מאיראן,

 הקריינית !ובחזרה. לרומא בכירטיס-טיסה
 מטיול לכן קודם יום ■שחזרה ״יא, כרמית

לליסבון, בכרטיס-טיסה זכתה בהונגריה,

! ה וב, דפנה היפהפייה הדיילת ||!|11י1ך|
י4 1/ י  כנר, דן הקריין של אשתו יין 11י
בשימלת־הריון. לבושה למסיבה הופיעה |

ה בריכת המונית. מסיבה היתה ו ן•
 לא מעילה־החמיושה קיבוץ של שיחייה !

 ׳אנשים הרבה כך כיל היווס׳דה, מאז .איכילסה,
ה הטלוויזיה. של היומולדת כמו!במסיבת

 הבריכה בפתח עימדו הנפעמים קיבוצניקים
 משהיו ■שהוא מי ובכל מעריצות׳ עיניים ותלו

 פניהם. על שעבר הישראלית בטלוויזיה
 מאדיום אין :הוכיח המי־יודע-כמה בפעם

הטלוויזיה. כמו מפרסם
 אשתו, עם הגיע יכין היים האליל
 אך הלידה יאחר קצת !ששמנה יוספה,

 שיל !בחברתם באו הם ■נפלא. ׳נראית עדיין
 ואשתו משעל ניסיס חובש-הכיפח הכתיב

 אלכם הגיע אחריהם לבושת־המח׳שוף.
 אותה בלונדית יפהפייה בחברת גילעדי

 !תפס שאלכס ׳שחישב למי כקריולייין. הציג
 'רישותרה- דובר מיהר חתיכה־לא־נורמלית

 קדוליין כי להסביר, עמירכ משה שידור
 האירופית, ׳רשות־השידור של הנציגה חייא

האירוויזיון. לתחרות בהכנות כאן העוסקת
 לא מזור דליה של הזוהר פרצופה גם
 בעלה עם יבאה היא מהייומולדת. ■נעדר

 ■אשתו שהיא דפנה, אחותה יועם אריה
 מה יזה פירסט. אורי הרצף קריין של

 מנהלים במישפחה. נשאר הכל שנקרא:
 הטלוויזיה למנהל פרט בשטח, ׳נראו לא

 העובדים. של חביבם ציוקרמן, ארנון
ו פאפו איהרון עוירך־דין כמו אח״מים
 בשטח. נראו לא ירון ראובן פרופסור

 תיערך קבלת־פנים ׳איזו כנראה, ידעו, הם
 כשהחלה ואמנם, בהיעדרות. ■בחירו לכן להם,

 הוא לברך, הוזמן העובדים ׳ונציג המסיבה
ן שאינה בצורה הוועד־המנהל על ״ירד״ שאותה יפהפיה, צעידה בחברת למסיבה הגיע גלעדי אלכס ה11[

ו1#*! ל- זכר, שעוד מי פנים. לשתי משתמעת נ אירגון נציגת היא קרוליין כי הסתבר קרוליין. בשם הציג !
בירושלים. שתתקיים הארווויזיון לתחרות הרקע את להכין לישראל ובאה האירופי, השידור רשות־ מנכ״יל הייה צוננים של קיתון
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