
 אם ברבים. דיעותיך את
בתוכנית להשתתף שלא

 יו״ר־הרשות, בוועדה !ו
 המנהל הוועד הבר רון,

;ונציג מנכ״ל-ד,טלוויזיה
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 הנהלת על שהופעלה [ם

 מישרת על המיכרז ניין1
< של מקומו נפקד לא

 — (ובעבר במאי־האולפן
 ניס־ לו (שאיו צמח י5ן

 הביאה ותוכנית) וזולית
 במיס־ ,שמועד מהלכת .1

 שר־המשפטים, כי זידור
 הרשות, יו׳׳ר עם תקשר

 לעשות ממנו וביקש *ץ,
למישרה צמח של ינויו

:השיב לתגובה, ירון
קיומן מכחיש או מאשר *

מקיים הוא שאותן יחות //

ל1ק1
־ז*־נמיר

 צלמת- זכתה בלונדון ת
 פרסיקו, רחל וויזיה,

 סקול. פילם ינטרנשיונל
 ג׳ון ימות שאחרי בוקר
 פסטיבל במיסגרת תה

 בימים הנערך ,25ה־
יום! — השבוע צופי >

 לצפות השנים במשך
 לראות התפלאו זו, :נית

 כמגישת־עזר. מופיעה 1
 מהלקת־החד־ מנהל *צא
 עורך בין לעימות !ר,

ה גיא. לכרמית !!דר,
 יופיעו רז ושרי גיא

 המגי־ אירועים. יומן —
 בעוד החדשותי. החלק

 ה־ החלק את מגיש
ועדת של ישיבה זלד

 צמרת זומנה שאליה ו,
 נמיר, אורה ״כ ח פה

 על ינון, מיכה מנהל,
 למח־ קרובות לעיתים

 לד,ש־ ומנסה הטלוויזיה
 ינון: הגיב כך על ה.

 של התקפתה דברי ןןם
מ אלי התקשרו נות,

 העובדה את ניצלה ,יא
 יעקוב לשעבר, מבט ר

 של הוועדה במזכירת זה
ממ בימי האשד, מצב 1

 אחי- היה זה מקשר ור.
 מצידה רצוף טלפוני

 בפי זכתה שהיא כך יי
 בכינוי בטלוויזיה דשות
מיר״.

בו שי ם לח״באנ ה  שז יש שפירא אבר
שן מדבר■ לח 1ל יש אך לע

 נכון יצחק ״נשי* !■
 הרבים הביתנים בין הסתובב

 שבה /81 ישראטק בתערוכת
היש התעשיה הישגי הוצגו

 גילה הדוכנים ובאחד ראלית,
 ״אוויר נכתב: שעליה קופסה
 הזכיר הוא הקודש.״ מארץ

 שר־התעשייה־והמיס־ למארחו,
שסי סיפור פת, גירעון חר
 דיק■ כתב־הטלוויזיה לו פר

 אותה בעניין נחמיאס טור
 רד הנשיא כשביקר קופסה.
 אל־סאדאת, אנוור מיצרי,

 שנים ארבע לפני בירושלים,
 אנים גם אליו נלווה בדיוק,

המצ השבועון עורך מנצור,
 אז ידוע שהיה אוקטובר, רי

 לא-אוה- דיעות כבעל בארץ
 מנצור לישראל. במיוחד דות

 המלך מלון של בלובי הסתובב
 הוא, אף גילה, ופיתאום דויד

 בה הביט הוא כזאת. קופסה
קריאת־הת־ והשמיע בתדהמה

ו זכי, טהא המיצרי, שיה
 אורחי היו לטיפה, אישתו

 אותם אירחו שאף נבון, הזוג
ה במישכן הפרטית בדירתם

 כאות־ בלישכה, ולא נשיא,
 זכו שבו האירוח על תודה

לפ כשביקרו ורעייתו, הנשיא
עמ לביקור בקאהיר. שנה ני

 השר של בתו להצטרף דה
ו ,10ה־ בת יסמין המצרי,

 לכבודה למדה אף נבון נעמה
 יסמין בערבית. מישפטי-ברכה

 משום הוריה עם באה לא
לבחי בהכנה עסוקה שהיתה

 רוכך נעמה של צערה נות.
 שלחה שיסמין התברר כאשר

 :מתנה הישראלית לחברתה
מצ עיוטרים בעל תיק־עור

ריים.

 המערך ח״כ כשנשאל !■<
 לגלרית שייך מי וייס שכח

העבו־ מיפלגת של המנהיגות

לצבוג שיימחה וי
שימ נכי-צה״ל. מישפחות של תינוקות ולשני הראשון לנפדו מילה

 לו שיביאו מהנוכחים ביקש המרה, הטיפה כחובב הידוע חה,
 בטקס. להתחיל יוכל לא אחרת — בי" אנד ״ג׳יי מסוג בוס״ויסקי

 לפלס מחבריו כמה ניסו מלא, חיה בגני״התערוכח שהאולם מאחר
 הנוכחים פינו לבסוף אליו. להגיע יכלו לא אך הבאר, אל דרך
התרגשותו. את הסתיר שלא שימחה, אל הובאה הוויסקי וכוס דרך,

 היד, נחמיאם, לדברי רגשות.
 חש שבו הרגע כנראה זה

 לדיעותיו. כיסוי שיש מנצור
 לו: ואמר אליו ניגש נחמיאס

הגי על חשוב תקנה? ״אולי
 ענה מנצור !״שבעניין מיק

 יקרה מה יודע ״אתה :לו
 לכש־ כזו? קופסה אקנה אם

 קיברי על יכתבו לא אמות,
 אלא שבועון, עורך שהייתי

 הצליחו שהיהודים האיש שאני
 קנה נחמיאם אוויר.״ לו למכור

 למנצור, כמתנה הקופסה את
ה במישרד מונחת היא ומאז
בקאהיר. עורך

 בתם נכון, נעמה 0!
 ויצחק, אופירה של 9ה־ בת

 בבכי, שעבר בשבוע פרצה
 ר,מצריה שחברתה לה כשנודע

שר־ד,תע לבקרה. תבוא לא

והו נבון את הזכיר הוא דה
עתה שבוי הוא ״אך : סיף

הנשיא.״ בהיכל

■  ביקרו שעבר בשבוע |
הכנ של ועדת־ד,כספים חברי

בבנ התעשייה בתערוכת סת
 על-יד והתעכבו האומה, ייני

 לחץ- לבדיקת חדיש מכשיר
 מסך־טלוויזיה מעל המראה דם,

הבדי תוצאות את בו־זמנית
 את הפשילו רבים ח״כים קה.

 לחץ- את ומדדו זרועותיהם
 לתוצאת המתינו הכל דמם.

 אגודת־יש- ח״כ של הבדיקה
אכר המימדים, גדול ראל,

לע גם המרבה שפירא, ט ה
הנו את הפתיעה התוצאה שן.

 על 133 הוא דמו לחץ כחים.
אדם של נמוכה תוצאה — 88

 אפילו תבייש שלא צעיר,
ספורטאי.

■  המאלף הביק(ר אחרי י
 ועדת־הכספים, חבר הזמין

 כור, איש כלומנטד, נפתלי
 לארוחת- הוועדה חברי את

 חשבון על חגיגית צהריים
 הילטון מלון במיסעדת כור,

בירושלים.
 המצרי השר כשנשאל 9|

 כוט־ כוטרום לענייני־חוץ,
מר הוא איך ח־ס־ע׳אלי,

ויסקי.״ ״כמו :השיב גיש,

 שאינן ציינה נירה אך ביחד,
 צבי עם תחזור היא אם יודעת

אמ היא אחר־כך לתל־אביב.
 מרגישד שהיא לנוכחים רה

שנ ״בעוד .16 בת כמו כיום
איתי.׳׳ להתחיל יוכל צבי תיים

 קא■ חיים עורך־הדין 0
ש ההקלטה לפני סיפר זיס

 תמיז לו התנכל אחד שופט
 בבית־המיש־ עליו לצעוק ונהג
 הוא לפניו. מופיע כשהיה פט,

 השופכ לו אמר שפעם נזכר
״אתה מישפטי: דיון בתחילת

1111^1 7 1|  חיה בצה״יל, הדרכה מחלקת ראש <|1[|
* י י י י *  חולצכרג. בשימחת האורחים אחד ,'

 אצלו. לאכול אותו שהזמין רונן, ג׳קי המיסעדן את שם פגש הוא
 אתם בקבוק־יין ״נשכיל לו: אמר וג׳קי פניו, את עיקם שימחוני

 המיש־ מפקד אצלו כשאכל שכזמנו, הסניר אחר״כך "1 עניין עושים
 בקבוק- ואילו ארוחתו, עכור שילם הוא ארבל, ברוך הצבאית, טרה
ארוחת״חינם. זו היתה כאילו נכתב ואז הבית. חשבון על חיה היין
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 באוטובוס- בפיגוע רגליו שתי את שאיבדהוכמן יוסי
 חבלן ליד ישב נכביש־החוף, הדמים

 הונחו שנו ביום בעיניו שנפגע חירבאווי, סולימן מישמר־הגבול,
ה ח׳לף. וכרים אל״שכעה באסם של מכוניותיהם ליד הפצצות

 רוב את אחרים, נכים עם יחד היוו, האולם, בצד שישבו שניים,
פוליטיקאים. בהעדרם בלטו לעומתם הולצברג. נשימחת המשתתפים

 השואל של התמיהה למראה
 של הסיסמה על ע׳אלי הסתמך

 שנים, 120 ״בן הייג: ויסקי
חזק.״ הולך ועדיין

תוכנית־ד,טל להקלטת ■1
באתי העוסקת דילמת, וויזיה

 גם הוזמנו עורכי־דין, של קה
 החיים לידסקי, וצכי נירה

לירושלים באו השניים בנפרד.

 גבית למה אבוד. שהתיק יודע
המ קאזים מהלקוח?״ כסף
 אמר אחר ששופט וסיפר שיך
 ״קא־ :הדיון תחילת לפני לו,

 שהנאשם יודעים שנינו זים,
 סיפר קאזיס אשם.״ באמת
 על השופט לפני מחה שהוא

 מנחה התערב ואז זו, קביעה
״ל־ לונדון: ירון התוכנית,
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