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השלום שימחת

 נראו מאד שמעטים ומיקצועי נקי מופע
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 הצעת צמח יוסי קיבל הלילה באותו עוד
 בת משכורת הבריטי. מהשידור עבודה
 הגיעה כאשר אולם לשנה. דולר מיליון
נמוך־הקומה, האיש צמח, כבר היה הפניה

ון1ווי111ב |1['צח
 הסכם נחתם לכן קודם ימים מישה ך*

 שימחה לעורר ניסו ושם פה השלום. 1 •
מאו היתר. היא אך יזומה, או ספונטאנית

לצת.
 עטרי גלי שסיימה אחרי דקות חמש

 הניצחון, כשירת הפעם הללויה, את לשיר
כני מול ירושלים מתושבי מאות התגודדו

צוה כשהם האומה בנייני של האמנים סת
תנו פקקי נוצרו בתל-אביב משימחה. לים
 מכבי צפירת את צופרות כשד,מכוניות עה

 ישראל מלכי בכיכר וצ.ס.קא. תל־אביב
 ממש למים, ביגדיהם עם צעירים קפצו
בכדורסל. אירופה בגביע הזכיר. ביום כמו

 ״איזה לשלום. טובה שעשו כאלה היו
 נחתם וגם באירוויזיון זכינו גם נהדר. שבוע
הללויה.״ השלום, הסכם

 האומה בבנייני ההלבשה חדרי בתוך
התגו התפרקות. של ודמעות צהלות היו
 י הטל- מגיעות. החלו העולם מרחבי בות

 האי- זה היה כי הכריזה הבריטית וויזיה
 פעם. אי ששודר ביותר הטוב רוויזיון
 ד.מוצ- המופע ״זה :ברכות הגיעו מהולנד

 הטלוויזיה מסכינו.״ על שראינו ביותר לח
ב 111171111 העניק לא שלה השופטים שחבר הגרמנית, ז | ן |■ ' האיווויזיון, של ההפקה מעוזרות אחת הלוי. מירי 1^

במסיבת רקדה בטלוויזיה, היפות הנשים ואחת י1י1י#1 1ע ״ישראל שידרה: לישראל אחת נקודה אף
ברכה. כוס הרימה למישנהו ריקוד ובין הילטון, במלון האירוויזיון אחרי שנערכה הניצחון זה היה טלוויזיה. מעצמת היא כי הוכיחה

גלי הללויה
גל הימרה קודם

 גלי באירוויזיון הזוכה
 בפרס .אוחזת השנייה

ב שתיזכה. זו תהיה ספרד

הגדולה המסיבהנ
למעגל. הצטרפו מחוץ־לארץ
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 התיזמורת ניגנה דיסקו, לריקוד הללויה שירת בין
 ואורחים ישראלים כולו, והקהל הורה גם הילטון של

הבוקר. עד נמשכה אשר שימחה מלאת מסיבה זו היתה

כש השחור, בשערו מכסיפים צדעיו שרק
 באולם שנערכה הענק מסיבת מרכז הוא

 לבנייני הסמור הילטון מלון של הגדול
 גילעדי. אלכם המפיק ניצב לידו האומה.

 הגיבורים היו עטרי גלי עם יחד אלה,
הגדול. הערב של האמיתיים

 1900 ישבו שעות משלוש יותר במשך
במח וצפו האומה בבנייני מרותקים ־זיופים

 ממיליון יותר ויפה. מפואר צבעוני, זה
הטל מסכי מעל בבית אותו ראו צופים
 אחד זוג רק בצבעים. מהם רבים וויזיה,

 מבקר זה היד, באמצע. המופע את עזב
 אחרי מייד ואשתו. נבנצל ארנסט המדינה
 נבנצל הרים הגרמנית הלהקה של המופע

 אותו להוציא שתבוא לדיילת אותת ידו, את
 ועזב החי, לשידור יפריע שלא ברגע

לידו. היושבים של התמיהה מבטי מול

גול
עצמי

 התפע- השירים, ממרבית נהנו בל ך*
המע מקיטעי ירושלים, על מהסרט לו 1 י

 המופע ומן בוקר, יורם להקת של בר
 .79 שלום המחול להקת של הצבעוני

 כאשר למתח, מקומה את פינתה ההנאה
תוצ את לשדר השונות המדינות התחילו

 ארזי ירדנה התחרות. של הניקוד אות
 כקריינית אלא כיפהפיה, רק לא התגלתה

 כל־בדטק נימת מלבד פאר, ודני מעולה
להפליא. מיקצועי היה שלו

לעי עליה, איימה אנגליה זכתה. ישראל
 היתה האמיתית התחרות אולם צרפת, תים
 מטעם המפקח עטרי. לגלי ספרד כל בין

 רמז נף, פראנק האירופי, השידור שירות
שהש הקהל את להרגיע לנסות למנחים

נקודות, קיבלה שישראל פעם בכל תולל


