
כפעולה וסגל דוש
חתימה יש

ה הדרך על משוחח כשהוא ״ציונות״, מילה
 אינו הוא בינתיים אך מפלגתו, של חדשה

 כזכור, • במאמריו. כך על לכתוב מעז
ירו עיריית במועצת קולל! טדי הותקף
 דל־כיאנקו, לוויוויאן שנשק על שלים,

 שלהתקפה מסתבר, היופי. למלכת כשנבחרה
 על לא אם השפעה. יש הדתיים, מצד זו,

 ראש על שלפחות הרי ירושלים, עיריית ראש
 בכיר פקיד השבוע התגאה תל־אביב. עיריית

 עצמו את משפיל ״קולק תל־אביב: בעיריית
 שלנו, העיר ראש ואילו חתיכות, ומנשק

 את אליו הזמין לא אפילו נמיר, מרדכי
 ואין קורן, אסתר העיר, של היופי מלכת

 אי־פעם.״ אותה ינשק שהוא סיכוי לה
 להפסיד שעמד מישהו עוד • הפסיד. מיסכן,

שפי שמשון יעקוב שר־המשפטים הוא
תשו בדברי אחת. מילה בגלל והכל רא.
מש על הדיון בעת בכנסת, למתווכחים בתו
 מסויימת משפטית סוגייה על השר הגיב רדו,

 סיים הוא הפולמוס בלהט תשריר). (חוקי
 דעתי, את יקבלו לא ״ואם כך: נאומו את
״אני . .  נקודות, בשלוש הסתיים הנאום .

 שר־המשפטים של התפטרותו סכנת ואילו
 דיין, משה של נימוסיו על • חלפה.

הסי מעיד ויאט־נאם, לענייני מעריב כתב
ב דיין כשביקר שעבר, בחודש הבא: פור

 למועדון־לילה הערבים באחד הלך פאריס,
במו עת באותה ששהו האורחים בין ידוע.
 המצרי עולמי. שם בעל מצרי גם היה עדון
ל שמפאניה בקבוק המלצר באמצעות שלח

 מבלי מיד, החזירו זה ואילו הנודע, ישראלי
 השבוע סיפר הזה הסיפור את • בו. לגעת
 הנודע הקולנוע שחקן הוא הלא מצרי, אותו

 עוזר־ כהן, בני באוזני ,8שרין עומר
 את בצרפת. עתה העובד ישראלי במאי

 צרפתי, במאי עשה ושריף כהן בין ההיכרות
 לזה זה דומים המרחב בני שני כי שמצא
 שריף הביע הזדמנות באותה מפתיעה. בצורה

 אז לשחק רצונו ואת לשלום, תקוותו את
 אינם הישראלים הח״כים • ישראלי. בסרט

בישיבו נוכחים כשאינם אפילו מתבטלים,
שול השבוע הוכיחה זאת הכנסת. של תיה

ה מלון בבריכת שנתגלתה אלוני, מית
 על • תמונה). (ראה מעולה כשחיינית נשיא

 איקה סיפר ידלין, אשר שר־החינוך, סגן
 ש־ א־פרופו הדיסקוטקים מבעלי ישראלי,

 טוב, אותו מכיר ,.אני ובתל־אביב: בנהריה
 קיבוץ חברי שנינו שהיינו מהימים עוד

 הייתי כשאני בכרם, אז עבד הוא חצרים.
 אז לנגן נוהג היה אשר הענף. על האחראי

ש בצלילים כולנו את ולשגע כינור על
 הופעת את לאסור מעז עוד והוא השמיע.

בישראל?״ החיפושיות
★ ★ ★
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שהוע זה צ׳צ׳יק, מאיר את זוכרים

 כך אחר והסתכסך לקול־ישראל מצה״ל בר
 אל עתה הגיע זה צ׳צ׳יק ובכן, ההנהלה? עם

 אחד להיות הפך הוא —הנחלה ואל המנוחה
כשפר • תל־אביב. במחוז רפ״י ממזכירי

 מפה סיפרו בכותרות, היתד, עוד צ׳צ׳יק שת
הופמן שלמה ד״ר כי בקול־ישראל, לאוזן

 הופמן? דוקטור זה מי תחתיו. אז חתר
 ומאוחר צ׳צ׳יק, של סגנו פעם היה הוא

 נמצא הוא עתה מקומו. לממלא הפך יותר
 רשות־השידור, מנהל עם חמור בסיכסוך

בתקו • להתפטר. ועומד גיכתץ, חנוך
 מתוכנו לרוקן הדוקטור הספיק האחרונה פה
 וההדרכה הביצוע מחלקת מנהל תפקיד את

דו (״נקדי״) נקדימץ ממלא אותו ברדיו,
 לצאת המשופם נקדי עתה מתכונן לכן גל.

 שנים, שלוש במשך שם, לכהן כדי לפאריס,
 רשות־השי־ רזי את שמכיר מי כתב. כסתם
 מישראל נקדי של הסתלקותו כי יודע דור,

 • הטלביזיה. בהקמת נוספת לדחייה תגרום
 הקריין בירושלים יתפוס רוגל של מקומו את

 ההיגוי של כמייסדו הידוע חובב, משה
הרגי הרדיו, עובדי • ברדיו. הנכון העברי

 בצמרת הדדיות ולחתירות לתככים כבר לים
 תופעה לגלות לאחרונה הופתעו מוסדם,
 בין ונוצרת ההולכת לידידות הכוונה הפוכה.

 פורת. לאה סגניתו לבין גיבתון חנוך
 שעל למרות ומתגבשת, הולכת הידידות
 ואילו רפ״י, איש הוא כאילו מרננים גיבתון

 מושבעת אוהדת היא כי מספרים סגניתו על
 אחדות־ד,עבודה. של ובעיקר המערך, של

 גיבתון תמיהה: המעוררת נוספת עובדה
 הרבה במשך זו עם זה מסוכסכים היו ופורת
 ידידות אין בקול־ישראל אולם • שנים.

 גיר״ עמוס הפעם: הקורבן קורבנות. בלי
 זוכר לא ומי החדשות. חטיבת מנהל דון,
 כושל שבועון פעם שערך זה גורדון, את

 לאחרונה מתחו זה גורדון על רדיו? שנקרא
 של הירודה הרמה בגלל חריפה, ביקורת
 גורדון לעזרת • היום. עתוני סקירת

 חני ובעיקר הרדיו, של ועד־העובדים נזעק
 ספק אולם יומן־החדשות. עורך פינסקר,

 עומד פינסקר כי לו. תועיל זו עזרה אם רב
 וגורדון ,לגרמניה־ד,מערבית בקרוב לנסוע

 כדי במקומו, אחר מישהו למצוא יתקשה
 עצמו? לפינסקר יסייע ומי • לו. שיסייע

 נוחה מטרה לאחרונה מהווה הוא גם הרי
 האחרון הסיפור וההשמצות. הרכילות לחיצי

 בעצם דאג פינסקר ברדיו: עליו המתהלך
 כך לשם נעזר לגרמניה, עצמו את להזמין
 שם. השוהה הישראלי יומן־החדשות בכתב

ה את אירגן אהרנסון, שלמה הכתב,
 ותיקי • הגרמנית. העתונות בלישכת הזמנה

מ הפסיד לא גיבתון כי יודעים קול־ישראל
הסיכו רבים לכן זה, מסוג במאבקים עולם

 • אחר. ג׳וב יקבל יובס, שגורדון יים
ה מכל שנהנה מי שיש הסתבר, בינתיים

 לסגן המתמנה גולן, יצחק זהו מצב.
 מפנה זה מינוי • החדשות. חטיבת מנהל
 יצהק בפאריס, קול-ישראל לכתב מקום

להת כדי לישראל, החוזר רגר, (״אידו״)
 המקום • החדשות. מחלקת לאיש מנות

נק על־ידי כאמור יתמלא בפאריס המתפנה
 דוש, שושנה • המעגל. נסגר וכך די׳

 ברמת־אביב, ותקליטים ספרים חנות בעלת
 כשאחד ללקוחותיה. מיוחד סידור הנהיגה

 להשאיר יכול הוא תקליט, או ספר קונה מהם
 ספורים ימים וכעבור בחנות, הקנייה את

 המח-ר. חתימת כשעליה שוב, מקבלה הוא
שוש להחתים אוהבת אותו הסופר הוא מי
 הקריקטוריסט בעלה, זהו מכל? יותר נה

 יותר הוחתם תקליט איזה דוש. קריאל
 את המקריא סגל שמואליק השאר? מן

מיגדל שמעון • קישון. אפריים
 המיבצע שלהן. והמפיץ החתיכות מגלה הוא

 סיגריות מפרסמי עם מר׳מ שלו: האחרון
 ד,יפר,פיה בישראלית שישתמשו כדי קנט,

לסי פירסומת כנערת שפיח״לוי ג׳נט
בינ הודיעו האמריקאים האמריק_אית. גריה
 קבעו לא אך יפה, ניראית ג׳נט כי תיים
עימה. יעשו מה עוד
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ע <?׳03 שבו ה
של הסטנוגראפי הפרוטוקול •

ת, ס כנ  במסרו ,182 עמוד ס״ו, ישיבה ה
עכ שמתרחש ״מה ספיר: פינחס דברי את
דברים.״ של עקומולציה זוהי במשק שיו

שר שפירא, שמשון יעקוב •
ו דה־פאקטו יש דד,־יורה, ״יש ד,משפטים:

דה־טאקטו.״ יש
 ״לוי מק״י: ח״כ מיקונים, שמואל •

 הבלתי־ הממשלה אצל בקונגו ביקר אשכול
תלויה.״

 מפא״י: מזכירת מאיר, גולדה •
 היפות התקופות אחת היתר, הצנע ״תקופת

המדינה.״ בחיי ביותר
ב ישראל שגריר כן״נתן, אשר •

 בין הכספי ההסכם על המערבית, גרמניה
מוס לקנות ״אי־אפשר לישראל: גרמניה
ריות.״

נוטקביץ ז. - ציטרין צ.
בע״מ לבנין קבלנית חברה

למכירה מציעי□
תל־אביב בצפון

צעירי□ לזוגות לוקסוס דירות
 מתחרים ללא ובתנאים במחירים

פאר בבנייני פרטית קרקע על

חדרים 3 בנות דירות חדרים! 2/י2דירותבנות
 החוזה. חתימת עם ל״י 7000-.
 בני תשלומים 15ב־ ל״י 7500-.

ל״י. 500.—
 ללא במשכנתא ל״י 10,000-.

הצמדה.
הכניסה. עם ל״י 12,500-.

 החוזה. חתימת עם ל״י 9000 —
 בני תשלומים 15ב־ ל״י 7500.—

ל״י. 500.—
.  ללא משכנתא ל״י 13,000-

הצמדה.
הכניסה. עם ל״י 18,500.—

ירוק, באיזור ת״א בצפון ניצבים הבניינים
חיפה. לכביש מזרחית ומתפתח, חדיש
לגג, מיוחד בידוד חמים. מים הזזה, תריסי

מרווחת. גינה חניה, מעלית, מרכזי, גז

 ובנין 3 מס׳ כנין המשנה, ברח׳ העבודה, כשעות במקום, לפנות
כערב. 8 - 6 ,243665 לטלפון להתקשר או )14 קו (סוף 5 מס׳
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