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 של התפייס
ספיד פינחס

לדה הממשלה ראש ■ כו
מט ומתמיד מאז היתד. מאיר

שנו של לחיציהם אהובה רה
 גולדמן פרשת מאז הזה. העם ני

 השופע המחמאות זרם גדל
מ לממדי השבוע הגיע עליה,

דן העיתונאי פנינים: בול.
מ סובלת ״גולדה :מרגלית

 דן פסיכוסומסית״. בריאות
הסיס משקל על כן־אמדץ,

 שלום: תמורת שנוחים מה
 איש הרמה״. תמורת ״גולדה
 לתואר בתגובה ידוע, ציבור
 הדביק אותו הלאומית, הגננת

 ״מה אבנרי אורי ח״ב לגולדה
 חוק בארץ שיש זה שמרגיז

 יעקב המפיק חובה״. חינוך
 שם משדה־בוקר, בשובו אגמון,

 כן־גוריון דוד ח״כ את ראיין
ל ובתשובה קול־ישראל, עבור

כלש מסקנות הסיק אם שאלה
 שצריך — ״כן מהראיון. הן

 בביג׳י.״ גולדה את להחליף
בא לגולדה שהתיחס היחידי
האמריק שר־החוץ היה בירות

 שקבע: רוג׳רס ויליאם אי
 גבר, שהיא שוכחת ״כשגולדה

מקסימה״. אשה דווקא היא

ב אך פחות, לא קטלני ■
 המערך ח״כ היה אחר, נושא

 על שהגיב עופר, אברהם
 ועדת־הכנסת של עבודתה קצב

 חוקת־היסוד הצעת את המכינה
 את מסרו ״אילו המדינה: של

 לוועדת הדיברות עשרת ניסוח
 — אמר ומשפט,״ חוקה חוק

 לרגלי היום עד מחכים ״היינו
סיני״. הר

 לרופאי היה לא מזמן ■
חו בכפר־סבא מאיר בית־החולים

 כשר־האוצר ממושמע בלתי לה
 אותו הניתוח ספיר. פינחס

 אבל בשלום, חלף השר עבר
 לקבל לספיר שהורשה ברגע

בענ מיד מטפל החל ביקורים,
 התפרים התוצאה: משרדו. ייני

 בבית־החולים ושהותו נפתרו,
ימים. בעשרה הוארכה

בטי מיוחדת התעניינות ■
 שר־הביט־ גילה 13 אפולו סת
 שמע כאשר דיין. 1 מש! חון
לחללית, שאירעו התקלות על

הזה״ ״העולם על־ידי שנוע לפני שננחרהפרידמן חני
שהש הנערות אלפי מתוך כמלבת-הצעדה,

 שבתום משום בעיקר בתואר זכתה הימים, שלושת בצעדת תתפו
 הנשית דמותה על לשמור הצליחה לוהט בחמסין מפרך צעדה יום

 הנערות אחת היתה חני בי הסתבר הנחירה אחרי רק ואיפורה.
 רובינשטיין״ ״הלנה חברת של דיילות״החן על״ידי במיוחד שאופרו

השופטים. של תשומת״לנם את למשוך במטרה הצעדה, לצורך

ש ״מזל והפטיר: בכתפיו משך
 עוד אחרת שלנו, חללית לא זו

 את בזה גם מאשימים היו
 מדען ואילו גולדמך. ד״ר
 דווקא טען ממכון־וויצמן בכיר

 שלא חבל לדבריו, ההיפך. את
״אפו ישראלית: חללית זו היתד,

לחו 13ב־ לדרכה יצאה 13 לו
 לפי דקות 13ו־ 13 בשעה דש,

 אצלנו רק אמר. ישראל״, שעון
 מספר הוא 13 המספר היהודים

מביא־מזל.

מרשה להם המעטים אחד ■1

 וויצמן עזר שר־ו־,תחבורה
 השחור הספיטפייר על לטוס
 לשעבר, המח״ל איש הוא שלו

אי״. לו) לו רנז. ,  ליינרט ליינ
 מלחמת־ד,שיחדור בזמן התנדב

 ל־ לאחרונה שב לחיל־האוויר,
מיל כמה שם עשה לוס־אנג׳לס,

 להשתקע לאחרונה חזר יונים,
 החופשי זמנו את מבלה כאן,

 על בתל־אביב, בבריכת־גורדון
 הוא אותו מיוחד, לבן כיסא־נוח

ה מהבית. לבריכה עמו מביא
 צר,״ל קציני שני ישבו שבוע

תק לליינרט, בסמוך אלמוניים

 בדיילת מעריצות עיניים עו
 קנר, אתי החמודה, אל־על

סי מהם אחד בחברתו. שישבה
 מיטפר ימים שלפני לחברו פר

 לתפוס ״חכמה במירדף. השתתף
 ״ניראה חברו, ענה אל־פתח,״

, במירדף מצליח אותך ״ ה ז  ה
אתי. לעבר הצביע

 כמה כבר שחלפו למרות
 המיכרזים פרשת מאז שבועות

האווי עכורה עדיין בטלוויזיה,
 במוסד הבודדות אחת שם. רה

 המגישה היא עליה קל שליבה
 עבור מזור. דליה החייכנית

ה אמידים, להורים בת דליה,
 בלבד שולי גורם היא משכורת

 המגישה כאשר בעבודתה.
 ממנה ביקשה מור ישראלד!

 להעלות לתביעה אליי, להצטרף
מה שלהן הביגוד תקציב את

ל לירות 60 של הקומי סכום
סיר ריאלי, יותר למשהו שנה
 מעניין. לא זה ״אותי דליה: בה
 הגיבה. הכסף,״ לי איכפת לא

 כסף ללוות שנאלצה ישראלה,
 את עזבה להתקיים, כדי מידידים

 שם נשארה ודליה הטלוויזיה,
יחידה. מגישה

 מחכים ב״הבימה״
הפלמ״ח לפירוק

 האמנותי שהמנהל לאחר ■
ד האנגלי חבימה, של י ו ו י  ד

 ואת תפקידו את עזב ויליאם,
 במסדרונות מהלכת הארץ,
ה ״את הבאה: החכמה הבימה
 עכשיו אז גירשו, כבר אנגלים

 ה־ את יפרקו מתי מחכים: הם
פלמ״חז״

 ההצגה הוצגה השבוע ^
 הית חסיד איש של האחרונה

ההצ לאור במספר. 500ה־ —
 למפיק הציעו זכתה, לה לחה

 ל- אותה להפוך אגמון יעקג
פולק בהצגת להמשיך סידרה,

 חכם איש שתיקרא: ספרדי לור
 נוסחה יש לאגמון אגב, היה.

שע בעסקי להצליח איך בדוקה
 פשוט הטלוויזיה: בעידן שועים
ההור את למחזאי לתת צריך
 ״שהנושא והן? הנכונות. אות
ושיהיה אלה, ימינו על יהיה

וש הזה, העם על משהו גם
היסטו השלכה לנושא תהיה
 ניגונים, כמה בו ושיהיו רית,

 כל תשתנה לא ושד,תפאורה
מ יותר לא ושיידרשו ההצגה,

ל שייכנסו (כדי שחקנים ששה
 •־־ קופאים.״ 20ו־ אחד), טכסי

 הרבה בהצגה ״שיהיו העיקר:
 — הטלוויזיה לאנשי מחמאות

תכ ליצור ימשיכו שאלו כדי
עכ כמו רמה אותה על ניות

שיו״.

 המסוכנת המשימה מהי ■
עי על להטיל שאפשר ביותר

ה ענתה זו שאלה על תונאי?
 הכתבת ליכד, גדין שבוע

 הנמצאת לייף, של המקסימה
 האיטלקי הצלם עם בארץ עתה

לה כדי פארסיגי אגריקו
ה האופנה על כתבת־ענק בין

 ביקרה אשר נדין, ישראלית.
 וב־ ברוסיה העיתון בשליחות

שה סיפרה ,סין־ד,קומוניסטית
 לצרות ניכנסה בה היחידה פעם.
תמי כתבה על כשעבדה היתד,

 כוכב עם ראיון — מאוד מה
 דקות ״עשר מפורסם: קולנוע

 נאלצתי לשוחח, שהתחלנו אחרי
 מלבד דבר שום לעזרה. לקרוא

 את להרגיע הצליח• לא הצעקות
לע שאין משוכנע שהיה הכוכב,

ה אחרי קיסמו.״ בפני מוד
במת ידיד לה נתן הזה ראיון

נו היא אותה קטנה, סכין נה
 אחת אגב, בארנקה. מאז שאת

האופ את שידגמנו היפהפיות
 נדין של בכתבה הישראלית נה

 עלמה דוגמנית־הצמרת תהיה
ו פי ך .,כ  הופעת־ זו תהיה .
 פרישתה אחרי שלה, הבכורה

הארוכה.

 על שהשתלטה אחרי ■
מתכוו תל-אביב, של הלילה חיי
 בעלת שאולי, •מאגדי נת

 שמה, על הנקרא הדיסקוטק
ה האופנה על גם להשתלט

מאג רכשה לאחרונה ישראלית.
 שר״ הדוגמנית עם יחד די,

 לשמלות בית־ד,חרושת את אלי,
 השתיים פרדי. ד,אופנאי של

 אופנה מעצב מלונדון הזמינו
 עבורן שיצור מיוחד, וגזרן

טוע מאנדי בלעדיות. קולקציות
 אופנה ליצור בכוונתה כי נת

 יצירות ולא נפש, לכל השוה
החברה. נשות עבור נועזות

 12 בת מילואים לחופשת שבועיים לפני בשבת יצארשף אשר ערד
בירו לביתו בדרכו שלו. המילואים משירות שעות

 מכים השוטרים את ראה ראש־הממשלה, בית לפני שנערכה להפגנה נקלע שלים
״מרביצים אתם ״למה במפגינים. השוט אחד הסיר בתגובה השוטרים. לעבר צעק !

 ),x̂ב (מסומן הנדהם עורך־הדין לעיני מכנסיו חגורת את מימין) (תמונה רים
 בידו שהחזיק אזרחית, לגוש איש-משטרה אליו כשמצטרף באבזמה, להצליף והחל
 במילואים צנחנים סרן כהן, רן בזכות ניצל הנדהם רשף במרכז). (תמונה מסומר מקל

(משמאל). גופנית מחבלה רשף את והציל השוטרים את שתפש ההפגנה, וממארגני


