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*1111*11דייו ואסי טופול חיים את לבטח

דיין
מולדה מתקרב

 שר עם החודש בראיון
 ששודר דיין, משה הביסחון

 שונים. נושאים הועלו ברדיו,
האמ מלכת הצגת גם השאר בין

 לוין. חנוד המחזאי של בטיה
 על מגובשת דיעה היתה לדיין

 לא הוא אחד דבר אבל המחזה,
 נהנה. הקהל את ״ראיתי הבין:
 שגולדה איך גם שם ראיתי

 שר־ של המין באבר מחזיקה
 אמר מדוע?״ מבין אינני החוץ.

דיין.

■  לוי של לשעבר מזכירו |
 יפה, עדי המנוח, אשבול

לש מעבידו להגנת השבוע יצא
 עצמו על קיבל ״אשכול עבר:

 למלחמת־ לצאת ההחלטה את
 ״רק יפה. סיפר ששת־הימים,״

 בגין מנחם את שיתף אחר־כך
 הוסיף בהחלטתו,״ דיין ומשה

 ראש־הממש־ כי לשכנע בנסותו
שחש למה בניגוד היה, דאז לה
החלטה. כושר בעל בו,

 של ההסברה בבימות 0
 אלופי־צה״ל נאמו יום־העצמאות

 שר־ פוליטיקאים. עם במשותף
למשל, וייצמן, עזר התחבורה

 נכון תמיד לא זה תיקהנה, בנים
אר שלמה הזמר במציאות.

הראשון במקום שזכה זה צי,
 ,1970 הישראלי הזמר בפסטיבאל

שנב שלמה, מהכלל. יוצא הוא
 עו״ד של בנו הוא בתחרות, חר

 לפני עד שהיה ארצי, יצחק
 של הכללי המזכיר חודשים כמה

מתפ ושפרש הליברלית המפלגה
א בגלל קידו ל ר ש ח ב לכנ נ
סת.

מפור אב של אחר בן 0^
 אביו אלמוגי. יורם הוא סם

אל יוסן) שר־העבודה הוא
 ליורם הפריע לא זה מוגי.

 בהג־ דוקטורט מזמן לא לקבל
 הפריע לא גם זה דסה־ימית.

 גרמנית חברה עבור לתכנן לו
 נרכשה ייצורה שאחרי דוברה,
הנמלים. רשות על־ידי

 מתברר אלמוגי. אגב, 0!
 אלמוגי של הרצאותיו שאחרי

 היהודים תורמים בחו״ל, האבא
 של המגבית לקרן כספים שם

 זאת, עושה הוא איך ישראל.
כמו באידיש, בדיחות ״על־ידי

בגאווה. האבא מספר בן,״

ירו הטלוויזיה בתוכנית !4
 שישי ביום ששודרה שלי, שלים

השאר בין הופיעה האחרון,
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הד פיקוד אלוף בחברת הופיע
 פיקוד אלוף ;,שדרן אריק רום

 זאבי (גנרי) רחבעם המרכז
ירו ראש־עיריית עם יחד הופיע
 אלוף ואילו ; קולק טדי שלים

 יחד גור, מוטה הצפון פיקוד
ה חיפה עיריית ראש עם ש  מ

 היה הכלל מן יוצא פלימן.
 כר״ חיים רב־אלוף הרמטכ״ל

ם  כשעל בתל־אביב, שהופיע ל
 ראש־העי־ אומנם יושב הבמה

 - רכינוכיץ יהושע רייה
הערב. את פתח שרק

 המצויינים קשריו מניין 0:
 עם גולדמן נחום הדיר של

 קיסינג׳ר, הגרי פרופסור
 רי" הנשיא של הראשי יועצו
 ביטחון לענייני ניכסון צ׳רד
 של בנו פשוט: די זה וחוץ?

 של הראשי עוזרו הוא גולדמן
 האקדמאית בפעולתו קיסינג׳ר

 קיסינג׳ר כשבא באוניברסיטה.
 בדירתו מתגורר הוא לניו־יורק,

 בבוסטון וגם הבן, גולדמן של
הדוקים. קשרים השניים מקיימים

ושיני בוסר, אכלו אבות 0ן

ב התיאטרון מועדון שלישיית
 השיר של המנגינה לפי פרודיה

צח בפרודיה מלמד. אברהמלית
 מאיר גולדה על כולם. על קו

 דיין ומשה בגין מנחם ועל
 אורי על ואפילו אלון ויגאל
 אחד קטע כהן. ושלום אבנרי

 דיין משה על סיפר בפיזמון
 לגולדה האחרון בזמן המתקרב

 עתיקות. מחבב שהוא מפני —
שוד הסבר, כל בלי מה, משום

 ביום חוזר בשידור התוכנית רה
הפרודיה. בלי — השבת

 — נאמן ברכה
המשך

 יום־העצמאות במסיבת 0׳
 מנכ״ל של בביתו המסורתית

 עמית, מאיר אלוף(מיל.) כור,
 אורח בן־אמוץ. דן גם נכח
המש מנכ״ל היה במסיבה אחר
 נחמיאס, יוסף לשעבר טרה

 ״אני ואמר: לבן־אמוץ שניגש
שום לי שאין לך להגיד רוצה

 אמנון עם משפחתי קשר
בהתכוו מנס־ציונר״״ נחמיאם

 הכרוזים את שכתב לנחמיאס נו
 ״אני דן: השיב בן־אמוץ. נגד

 בעיתונים מודעות לממן מוכן
 הזאת.״ ההודעה על תחזור שבהן

להי נטה לא לשעבר המפכ״ל
לאתגר. ענות

ואפי טופול חיים 0
ש אחרי מסכנים. נורא דיין
 כנר בסרט לשחק עצמם הכינו

 חשש עכשיו קיים הגג, על
 שום הסיבה: יוסרט. לא שהסרט

מו אינה עולמית ביטוח חברת
חייהם. את לבטח כנה

 התחיל אבו־גוש פסטיבל 0'
אנ של ופרטית קטנה כיוזמה

 המוסיקה את לשלב שרצו שים
 כפר עם הנוצרית הכנסייתית

 בינתיים יהודי. וקהל מוסלמי
בינ למאורע הפסטיבל הפך

היוז התכוננו והשנה לאומי,
 בקונצרט־ אותו לפתוח מים

האח ברגע אולם אמיתי. גאלה
הגא את לדחות צורך היה רון

 שטדמן, זיגי המנצח לה.
 הפסטיבל, של החיה הרוה שהוא
בתאונת־דרכים. נפצע

 קשת ששי השחקן 0'
אח ידיעות הצהרון את פתח

מאז במדור חוורו. פניו רונות•
 קשת ששי כי כתוב היה צדק ני

 נעצר דיזנגוף פיקוד מלהקת
צעי ומפתה נוכל שהוא מפני
 כספים בהוצאת והואשם רות

 עתה השותף ששי, במירמה.
 העצמות בשם חדשה לשלישייה

 ולא במעשיו פישפש היבשות,
 אי־ נעצר כי להיזכר הצליח

 זד, איך לברר מיהר הוא פעם.
 רעים דברים עליו שכותבים

התפר השבוע התוצאה: כאלה.
 שהטעות הוסבר בה הכחשה סמה

 בהם השמות שאחד בגלל קרתה
 אפל־ אברהם הנאשם התחזה

האש אותן בגלל שנעצר לו,
קשת. ששי היה מות,

 כנראה משפיעה הקרחת 0
 שניים עובדה; הבן־אדם. על

מת קרחת המחזמר ממשתתפי

 רכט קובי השחקן־זמר חתנים:
 הלך הוא הסרט שחקנית עם

ש יוטבת, אירית בשדות, ן
בת השחקנית קרובת גם היא
 שץ ועמיאל לנצט; יה
כ שהגיעה קריגר הלן עם

 שתמשיך לוודאי וקרוב תיירת
בארץ. להתגורר

בר* פרשת את זוכרים 01
 אז טוב, והחשיש? נאמן כה >

 החתיך המשך. לה היה השבוע
 באותו שנעצר זה ברכה, של

 נידון שטיין, ג׳וי הקשר,
 וחצי לשנה בת״א בבית־המשפט

 ברכה הכל: לא זה אבל מאסר.
 לאהוב ממשיכה היא כי הצהירה

ש עד לו תחכה והיא אותו
ישתחרר.

מיליארד־ אוכלים מה 0
קליין, יוג׳ין המיליארדר רים?

 של כאורחו לארץ שהגיע זה
 הוד, מוטי חיל־האוויר מפקד
 בשבוע ממולאים. בעיקר אוהב

 כמד, סועד נראה הוא שעבר
סקו היפואית במסעדה פעמים

שזי אוכל כשהוא האום, טש
ממול תמרים ממולאים, פים
 וגלידת־ ממולא ארטישוק אים׳

שקדים.

קן של )32( ח ש קי ה  אר- ג׳ו
שאה קין, ל שנים לפני שני

מרסי גרה צרפתי, מיליונר  ב
שה ה, והתגר חרונ א רה ל  חז

ד לארץ ח ד עם י ח  משני א
ה. לדי תי י ר חז ״ ״ ת, תו מי צ  ל

א פרה הי ה. השבוע סי למכרי

1706 הזה העולם1


