
ג יוסף ר  שד־ למנות מסרבת ס
שעוד מתפלא •דין וייגאל
אותו לצלם

 מסע־הבחירות סיום את תחגוג
 תיי־ שבדרום בדולפינריום

עי בסיקור לזכות כדי אביב,
 שי־ של אשתו נוסף. תונאי

 חת- בורג, ריכקה הפנים,
 לא שזה טענה היא לכך. נגדה

בדי אינן ושבחירות רציני,
חב ילידת בורג, ריבקה חה.
קיצונית. ניצית היא רון,

 בבניין צדדי בחדר 81
 ב- בקרייה רשות־השידור

 סגדראש־המר- ישב תל־אביב
לארכיאו הפרופסור שלה״
 והמתין ידיו, ייגאל לוגיה
לשי לאולפן, להיכנס לסימן

 אחימאיר, יעקוב עם חה
במ שעבר זריז, צלם־עיתונות

 ־*א אך לצלמו, מיהר קום,
 בתימהין בו הביט שידיו לפני

 מישרי עוד יש ״מה, ושאל:
ביו״ שמעוניין

בר נחום העיתונאי 8!
 עקיבא את כינה מדבר גע

הלי ברשימת 48 מם׳ נוף,
הו לכנסת כניסתו שעל כוד,

 הרביעי ביום הטלוויזיה דיעה
 של ״השסגור בוקר, לפנות

הליכוד״.
 העבודה, פירסומאי על 8!

 ארבע שלפני דחף, מישרד
 אמר הליכוד, עם עבד שנים

 ה־ את לנהל ״במקום ברנע:
 את ניהלו הם הבאה מילחמה

 :עובדה הקודמת. המילחמה
קרה.״ כבר זה
שע התוכנית עורכי 8'

הבחי ערב פנו משתיים תיים
 וביקשו שונים לאישים רות
הב תוצאות על תחזית מהם

 אחריהן. יום שישודרו חירות,
ה פנו התוצאות פירסום עם

עורך שגב, לתום מנחשים

 במו־ זאב״ ל״מצודת הגיע שר־השיכון־והבינוי, 111*1 יץ11|י1)
1 1 ז׳בו־ לאולמי להיכנס ורצה יום־הבחירות צאי י # 1
 ארוכה שעה במשך לעמוד נאלץ הוא צדדי. פתח דרך טינסקי

 פינו לכן דקות כמה לו. שפתחו עד ולצעוק, הנעול השער לפני
 ונעלו הראשית, הכניסה לכיוון הקהל את בבניין, שהיו השוטרים,

הלי למכובדי לאפשר שנועד בתרגיל״הסחה, האחורי השער את
רב. קהל״מעריצים עם התחככות ללא לבניין להיכנס כוד

1 י 7 1 1־1:1 א 1 משהלטשתדיבמא *1^1 ;הביותית;ה״
 על סמית חנוך של הודעתו על בתדהמה והגיבה הבחירות

 לענות הרשימה של ליועצת־העיתונות עזרה ז׳רמן התוצאות.
לקבל המשיכה ההלם, למרות במטה. שביקרו לעיתונאים

שיעורי־ההצבעה על מידע בטלפון

 את שדפקנו כמו אתכם פוק
״מכי :גור לו ענה הערבים.״

 חזק שאני בארץ אותי רים
 הביטויים את בוחן אני בסלנג.

 עוברים, הם ואם בשוק, שלי
בעניינים.״ שאני סימן

 סופרת עומר, דבורה 8!
 בשבוע תצא והנוער, הילדים

 עוד עם בפולין, לביקור הבא
 אגודת־ של נציגים שלושה

 שבעלה דבורה, הסופרים.
 הבימה, מנכ״ל הוא שמואל

בביתה שעבר בסתיו אירחה

בארץ. השונים במקומות לתמ״י

 פתח־תיק- ליד מעש, שבכפר
 אגודת- יושב־ראש את ווה,

 חוסר־ה־ הפולניים. הסופרים
 שביניהם הלשונית תיקשורת

 האורח את כיבדה כאשר הוקל
הת הפולני הסופר בגויאבות.

 ולפני כתובתה, את לקח להב,
הז לביתה הגיעה ימים כמה
הפופו הסופרת לפולין. מנה

 נסיעתה לקראת שמחה לרית
 אך המיזרחי, לגוש הראשונה
 המגיעות האחרונות הידיעות
מד המזון קיצוב על מווארשה

מעט. אותה איגות

במטזז• שהתה בארצות־הברית, העולמית הספרדית הפדרציה נציגת (מימין)ויין ליליאן
 ידידה לצד הבחירות, שלאחר הלילה שעות רוב במשך תמ״י של הבחירות

 סירבה מישפטו, תקופת כל לאורך אבו־חצירא של לצידו שהיתה ויין, מחו״ל. עימה שבאה זוהרת בלונדית
ישראל״. כלפי ״רגשותיה על רק ודיברה הבחירות, לתוצאות בנוגע עיתונאים שאלות על לענות בתוקף

 לבטל ממנו וביקשו התוכנית,
 תתגלה שלא כדי השידור, את

 אהוד לח״כ ברבים. טעותם
ש איכפת היה לא אולמרט

ני שניבאה תחזיתו, תתפרסם
חמי של בהפרש למערך צחון
מנדטים. שה
 דג־ איתן המראיין 8!

גור מוטה את שאל ציג
 למפריעי כשאמר הגזים אם

״נד־ בירושלים אסיפת־המערך
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אמריקנו
אמרטו

 לימי וודקה
 הרביעיה
 החדשה

״כרמק של
בב> אצלכם ראשון• משקה

ל 77 מ ו ה כ ר מז
יעקב וזכרו! לציו! ראשון היקב׳
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