
,ב מנצח
אחראי וויזיוני,

 רחבי מכל בשבחים לילה באותו עוד שזכה האירוויזיון, במאי
הטל־ והבימוי הבימוי הצלחת מלבד אשתו. ליד צמח, יוסי תבל,

ירושלים. על והסרט המעבר קיטעי :שבשידור החן נקודות לשתי צמח
....................

 האירוויזיון ליל בחצות שמונה מי לפיד, (״טומי״) יוסףהתקר המנכיו
 במסיבה ההורה בריקודי השתתף השידור רשות למנכ״ל

אשתו. כיתפי את אוחז כשהוא רוקדים בשורת נראה והוא המופע אחרי שנערכת הגדולה

 עד בראש, צעדה ספרד לשווא. אולם
הת כאשר במדריד. השיפוט של לתוצאות

 וכי נקודות 10 להללויה הוענקו כי ברר
 היה יכול לא בירושלים, נשאר האירוויזיון

 מלהת־ באולם שישב קאופמן, חיים ח״כ
עצמי.״ גול תקעו ״הספרדים והעיר: אפק

 הללויה, משירת רעדו ההלבשה חדרי
 הספרדית הזמרת ניבים. של בבליל הפעם

 הם מהם שניים אשר הילדים, וארבעת
 של החדש ההימנון את שרו שלה, ילדיה

 דויד, מרי אן עם יחד הישראלי הרחוב
 נפלא ובקול צרפתי במיבטא זאת שעשתה

 פיזמון אותו שהפכו הבריטית הלהקה ועם
 לא כמעט עטרי גלי של קולה דיסקו.
 שטפו הדמעות הזו. בציבור בשירה נשמע

מהחי נחנקה והיא פניה, מעל האיפור את
וההתרגשות. הנשיקות בוקים,

 הכניסה על מאות צרו שעה באותה
 רצו הכל הילטון. של המסיבות לאולם

הק הסדרנים הגדולה. במסיבה להשתתף
 הקרואים למרבית אך הזמנות, על פידו

 רשות של החדש המנכ״ל הזמנות. היו לא
 דיילות בפני התחנן לפיד, טומי השידור,

 מחו״ל לאורחים לתת בשער שעמדו כנס,
 הפרופסור להיכנס. ההזמנות את ששכחו

 שהיה ומי הרשות, יושב־ראש ירון, ראובן
 לאשתו גם שיתנו ביקש במסיבה המארה
 שלה. ההזמנה את לקת שכח הוא להיכנס.

 והדיילות הסדרנים גם יכלו לא לבסוף
 וכולם הניצחון של ההתרגשות בפני לעמוד
נכנסו.

ממש. של בחוגגים התמלא הענק האולם
ן מנוו חי כ סוסיה

כהימנון בהללויה התיקזוה תוחלף

 אריה הממשלה, מזכיר נאלץ הניצחון למחרת
 כאילו ברדיו ששודרה מתיחה להכחיש נאור,
.הניצחון. עוגת את לחתוך לגלי עוזר כאן הלאומי.

 האורחים את הפכו והדחיסות הרב החום
 בקבוק למצוא היה אפשר אי אולם צמאים,

 מים ללגום וכדי קל, משקה של אחד
 לעומת לשירותים. ללכת היה צריך מהברז,

אל- משקאות של רבים דוכנים היו זאת,


