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 ל צה״ יו.ל של הזוגות
לונדון ירון של והרימון

 שנודע אחרי זמן־מה 9'
 סבל פרם שימעון כח״ כי

 לבית־ והובהל מקילקול־קיבה
 ארוחת־ערב בתום החולים,

הצל בממשלת שר־החוץ עם
 ח״כ כי גם נודע הבריטית, לים

 רגלו את נקע רבין יצחק
 במיסדרו־ טניס. מישחק בעת
מתלו מיפלגת־העבודה נות

 את להם מזכיר זה כי צצים
:הפיזמץ
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 יכול שאתה מה כל :שפירושו
 טוב לעשות יכול אני לעשות,

יותר.
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פי לאורח, אכן אכא ח״כ
 יודע לא ״אני :שור טר
 בבריטניה, אצלכם המצב מה

 הצללים ממשלת אצלנו אבל
השלטת.״ זו היא
 ח״כ של נאומה לאחר 9!

המ בדיון גרוסמן, חייקה
הנו מצבן על בכנסת, יוחד

 מרובות־יל- מישפחות של אש
 של עוזרו לעברה קרא דים,
עז פרם, שימעון ח״כ  בו

לה ממש את :אפלכאדם
 גיבורת (שהיתה פאסיונאריה

ב פרנקואיסטי האנטי המאבק
 לא הם בזכותך שלנו. ספרד)

 סיסמת היחה (זו יעברו!״
הספרדית). תנועת־העבודה

 (״יבי״) יונה המשורר 9!
 ספר את שיגר יהודה כן־

 שימעון לח״כ האחרון שיריו
 ״שימעון, ההקדשה: עם פרם,

 פשוט הרופא במהרה. ההלם
לחלות.״ יכול לא
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 מים־ מרכז חבר שהוא בריר,

אי מינוי קיבל לגת־העבודה,
גירעון התמ״ת משר שי

 שלושה החודש בסוף תחנה
ה אותם עם לראיונות ימים

 התחנה את שהקימו אנשים
 שעת השנים. במשך בה ועבדו

 תוקדש הראשונה השידורים
 ריב־ דויד :התחנה למייסדי

 ל- המחלקה מנהל כיום לין,
 במישרד־החוץ, תרבות קישרי

 דובר כיום רפופורט, עזריה
 בירושלים, הדסה בית־החולים

 הראשונות הקרייניות ושלוש
 רפופורט, רותי התחנה, של

 לבג״ רחד עזריה, של אשתו
 ושולמית טל־לווינסון

ה נפגשה החבורה הראבן.
 זכרו־ והעלתה באולפן שבוע
הרא שהאולפן מסתבר נות.
 ממוקם היה התחנה של שון

לא כדי ברמת־גן. בבית־ספר
 כיסו מבחוץ, הרעש את טום
 של חלונותיו ואת קירותיו את

בשמיכות. החדר
 נזכרו, צה״ל גלי אנשי 9

 תחילה שהיה לונדון, שירון
שירו את סיים בתחנה, קריין

 במחנה. גדודי כשוטר בה תו
 בא קריין, בעודו אחת, פעם

 מרומם, במצב־רוח לאולפן
ופו ידידו עם להתבדח החליט

ב שלם קיר רימון־עשן. צץ
 לתקליטיה וגם נהרס אולפן
 הפך סולק, ירון רב. נזק נגרם
המחנה. בשער שומר

 בתחנה קריין שהיה מי 9!
בטלוויז שדר וכיום הצבאית,

 עדיין כן־עמי, עודד יה,
ה העיתונאי הסקופ את זוכר

 לעשות יצא הוא שלו. ראשון
 שר־הביט־ את ופגש לכתבה

 הוא דיין. משה דאז, חון
״אפשר :ואמר אליו פנה

 ענה ?״ משהו אותך לשאול
הורה בן־עמי !״״לא :דיין

 ההקלטה. מכשיר את לפרק
אליו ניגש לעזוב, עמד כאשר

ה הזוג צה״ל. בגלי עבודתם
 היה בתחנה שנישא ראשון

 רותי רפופורט. ועזריה רותי
 ערך ועזריה קריינית, היתד,

 סמואל, עושרה תוכניות.
לטכ נישאה קריינית, שהיתה

 הם נוסף זוג התחנה. נאי
ניש הם פיינרו. ודן עדנה

 קריינית היתד, עדנה כאשר או
סלע, אורי גם טכנאי. ודן

 צה״ל, גלי מפקד סגן כיום
 מי ליכטר, זיוה את נשא

 מפקד של מזכירתו שהיתר,
צ ימים, באותם צה״ל גלי י
 קוטנר, יואכ ליכני. חק
 עם התחתן ד,תקליטיה, איש

קריי שהיתר, שמיר, גילה
נית.

ההוליוודי המפיק 9(

יש בנק לנגיד ד,מישנה 9!
 קניות ערך זוסמן, צבי ראל,

 לשלם ורצה ירושלמית בחנות
 לקבל התעקש המוכר בלירות.

 בהסבירו בשקלים, הכסף את
 לא הוראה נתן ישראל שבנק
 שקלים. רק אלא לירות, לקבל
 המוכר בפני עצמו הציג זוסמן

 המישנה טעותו. על והעמידו
בלי השימוש כי הסביר לנגיד

בתמונה) (מאחוריו דנציג איתן שערן ראיונות בערב השתתף שר־האוצר *1^1*11
שבראיון אחרי (משמאל). רם אלימלך הטלוויזיה שדר גם השתתף שבו | * 1111 #1111

 ההדלפות פי לו, השיב ורם משדרים, שהם הרבות ההדלפות על התיקשורת כלי את הורביץ תקף
 דבר, ״אין :ואמר רם של לחיו על הורביץ טפח התיקשורת, מאנשי ולא השרים, מן באות

חברים.״ עדיין אנחנו שאמרת, מילה אף ענ| מסכים ואינני שהתווכחנו, אף על

 כדי לארץ בא סיגל מארק
 אבן. אבא ח״כ עם להיפגש

ה תוכנית את המפיק סיגל,
 היהודים האמריקאית טלוויזיה

 לשוחח כדי בא בהיסטוריה,
 של שר־החוץ שהיה מי עם

 התוכנית. מנחה שיהיה ישראל,
תי ההסרטה כי ביניהם סוכם
 בישראל החורף בחודשי ערך

 יופיעו בתוכנית ובמצריים.
 יוחנן האפיפיור כמו אישים

 מצריים נשיא השני, פאולוס
 נשיא אל־סאדאת, אנוור

 קאד־ ג׳ימי ארצות-הברית
ל פרם־נובל מחתני וכמה טי

לנ אף הציע המפיק שלום.
 נכון, יצחק המדינה, שיא

מש על בתוכנית דעתו לחוות
היהודית. ההיסטוריה מעות

מהר העבודה במיפלגת 9!
 את לפצל באפשרות הרים

 לשני מישרד־החינוך־והתרבות
ל האחד — שונים מישרדים

 שמו לתרבות. והשני חינוך
ל רשות־השידור מנכ״ל של

 הוזכר ליבני, יצחק שעבר,
 שר־ לכהונת מתאים כמועמד

 הצעה העלה ליבני התרבות.
 להפצת מועצה בארץ להקים

בעולם. הישראלית התרבות
 (״ברך) אכרהם אלוף 9!

ה בתוכנית שהשתתף אדן,
 עם בשניים שיחה טלוויזיה

 לאולפן בא אסתרון, יואל
 החלו כאשר אילת. בסנדלי

יש המפיק, הבחין הצילומים
 לא הסנדלים כי וינר, ראל

 הוא בצילום. טוב מתקבלים
למ כדי העבודה, את הפסיק

 מנהל לאלוף. נעליים זוג צוא
הת נחמה, שימעון הבמה,

 נעליו את לחלוץ מיד נדב
 כי התברר לאדן. ולהשאילן

 השניים של הנעליים מידות
זהות.

 י הלירות וכי חוקי, הוא רות
 בהדרגה השוק מן תיעלמנה

ובאיטיות.
פרי סמדר העיתונאית 9!

 ביומון חדש במדור זכתה
חיפ היא המישמר. על מפ״ם,

 שיעסוק למדור, הולם שם שה
 והתייעצה ערביים, בנושאים

 חיים המשורר ידידים. עם
 ״הבה השם את הציע חפר

 השבועון עורך ואילו נרגילה״,
;מנ אניס אוקטובר, המצרי
 הנירמול״. ״על לה הציע צור,

 :אחר בשם לבסוף בחרה פרי
״ערבסקות״.

 ערך ראש־השנה בערב 9!
 שי, שמואל ישראל, קול איש
ב לדוס במלון ראיונות ערב

ה בין סיפר, למאזיניו אילת.
ישרא של מיסעדה על שאר,

 המכבדת אנג׳לס, בלום לים
 וטחינה. בחומוס לקוחותיה את

ביש מלאה היתה ״המיסעדה
 באו ״לפתע שי, סיפר ראלים,״

 ליד והתיישבו אמריקאים שני
 אליהם ניגש השולחנות. אחד
מצ 'אני :ואמר המקום בעל

לז מגישים לא אנחנו טער,
רים׳.״

ב הפך בית־המישפט 9!
 ספרותית. לזירת־ויכוח מפתיע

 ה־ הפאתולוג כאשר זה היה
 טען גליד, כצלאל מישסרתי,

 שהמנוחה מישפט־רצח, בעת
אפ העלה הוא מחנק. נפטרה
 על־ידי נגרם שהמוות שרות,
 1בסידרה כמו ״בדיוק כרית.

 קלאודיוס,״ אני הטלוויזיונית
 דיק״ הסניגור הרופא. אמר
 גם כי הוסיף, הרצכרג טור

 בדרמה אשתו את חנק אותלו
 כלל בדרך וכי השקספירית

 כזה' רצח מבצעים הבמאים
 כיוון! כרית, בעזרת הבמה על

תיאטרלי. יותר נראה שהדבר

 •עשרים לפני ירוק״ ״בצל בלהקת המשתתפות מראשונות היתה הזמרתעטרי יונה
מצעירים, המורכבת ״,80 ירוק ״בצל להקת הופיעה שבו נוסטאלגי, בערב שנה.

 כמה לשחזר וניסו (עומדת), עדי ונירה (משמאל) רובינא אילנה עמרני, גבי ביניהם הלהקה, ותיקי נפגשו
סיימו. ולא שירים, חרבה שרו ולכן מילותיו, כל את זכרו שכולם אחד שיר היה לא הוותיקים. משיריהם

ה יושב־ראש מונה הוא פת*
לפי החברה של דירקטוריון

 סדום חבל ים־המלח, חוף תוח
 המינוי: את הסביר פת וערד.

 ידועות הפוליטיות ״השקפותיו
 אני המישפטי בתחום אך לי,
בפוליטיזציה.״ עוסק לא
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זד תקדיש צה״ל גלי להקמת

 אני ״עכשיו ואמר: דיין לפתע
 שר־הבי- איתך.״ לדבר יכול
 כי גלי־צה׳׳ל לאיש סיפר טחון

 הן במקום שניראו הסאטילים
 וכך הידועות, שרבורג ספינות
בלעדי. סקופ התחנה השיגה

 הצבאית התחנה אנשי 9!
הזו כל את להפגיש מתכוננים

במהלך ונישאו שהכירו גות

 נשא תוכניות, עורך שהיה
 — בתחנה קריינית לאשה
 זמן כעבור תמיד* טדים

 שהיה רונן, יורם התגרשו.
 את לאשה נשא וקריין, כתב

 עודד קריינית. שהיתר, רחל
 וכתב, קריין שהיה עמי, בן־

ש יער, אורנה עם התחתן
שליו, אילון מפיקה. היתר,

224721 הזה העולם


