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 איו זה ״ברגע :בו־עמי עובד
!״שלום שיהיה סכנה שום

 ה־ בערב המרכזי הנושא ■
ש שי שמואל של ראיונות

 תוכנית היה השבוע, נערך
די התוכנית קבלת נגד רוג׳רס.

 לכד* היים השר־לשעבר ברו
המי נתניה עיריית וראש א*

 בזכות בן־עמי. עובד ליונר
 שר־המש־ צידד התוכנית קבלת
ה בסוף הילל. שלמה טרה
הצב הקהל בקרב נערכה דיון
 קבלת בעד 70ס/ס התוצאה: עה,

נגד. 30ס/ס רוג׳רם, תוכנית

■ השא על ערב, באותו י
 בשלום,״ מאמין אתה ״האם לה

 זה ״ברגע בן־עמי: עובד השיב
שלום!״ שיהיה סכנה שום אין

 הביע סיפורית בצורה 0:
ל תיקוותו את הילל שלמה
 הייתי צעיר, ״כשהייתי שלום:

ב נסעתי אחד יום קיבוץ. חבר
 עלה בדרך לטבריה. אוטובוס

 עולה כמה ושאל ערבי נוסע
 ענה גרוש׳, 15, לטבריה. לנסוע

 חמישה הערבי הוציא הנהג. לו
 מספיק. ,לא לנהג. ומסר גרוש
 הנהג. ביקש גרוש,׳ עשרה עוד

 ומסר נוסף גרוש הוציא הערבי
ה את לדרוש המשיך הנהג לו.

 גרוש, עוד הוציא הערבי הפרש•
 ככה, פעמיים חמש ,עוד ואמר:

 זה למה ,לטבריה. אגיע ואני
ו קשיים יש אם אפילו דומה?

פע חמש עוד לאט׳ הולך הכל
לשלום.״ נגיע ובסוף מים

 שר־ עשה דבריו בסוף 0
ירי שני עם חשבון המשטרה

 שדיברו שניים ״היו לוויכוח: ביו
 בן־עמי את העדפתי אבל נגדי,

הדב את הביא שהוא מפני —
מבי שכולם כזה, לאבסורד רים
צודק.״ שאני נים

שמו ביותר נהנה וממה 0
״התענוג ערב? באותו שי אל

 מרגיש שהתחיל אחד 0
 הוא שר־תחבורה, כמו עצמו

 של ביתו ליד פרס. שמעון
ל המועמדים אחד שהוא פרס,

ה בוצע שר־התחבורה, תפקיד
 במקום תחבורתי: שינוי שבוע
 מוצב שהיה עצירה, אין שלט
 חניה המתיר שלט הוצב שם,
פרס. של למכוניתו רק

 פ1פנד האוצר לשר 0
ל מקוריות שיטות יש ספיר

ל שהודיע לפני אנשים. שכנע
 הוא המיסים, העלאת על ציבור
 לנשיא טלפונית על־כך הודיע

 מארק התעשיינים התאחדות
 בתקיפות שהתנגד מושביץ,

 את ספיר הפעיל אז להעלאה.
 הזמין הוא המקורית: השיטה

 בירושלים, למשרדו מושביץ את
 הוא ושם בלילה, 12 בשעה

 מוכן אתה ״תגיד, אותו: שאל
 גורל את מצפונך על לקחת

 יעלו ולא במידה ישראל, ביטחון
המיסים?״

 הפסיק למה
 ברטון ריציארד
7 לשתות

מאמ מבול את זוכרים 0
 מלכת הצגת על ההשמצה רי

עו של מאמרו ואת האמבטיה?
 ראוגן לנוער, מעריב רך

 מכולם? לעשות שהגדיל ינאי,
מאמ את למצוא תוכלו לא, אם
 תקליט עטיפת על ינאי של רו

 את והכולל השבוע שיצא חדש
הו האמבטיה. מלכת שירי כל

 זך■ המתופף התקליט את ציא
 בתזמורת שהשתתף לוי, דר

ה אגב׳ ההצגה. את שליוותה
 העטיפה את שתיכנן גרפיקאי

 המעצב טרטקובר, דוד הוא
 השייך, את, הירחון של הגרפי

למעריב. לנוער •מעריב כמו

ב או מונאקו, נשיבת ),40(פטויצ״ה גרציה
קלי, גרייס :יותר המוכר שמה

 אגב, קונבנציונאלי. בביד-ים משתזפת המשפחתית, האונייה על
 יש ״לבעלי המקסי. לאופנת בולה הועברה גרייס של המלתחה

אומרת. היא שלי,״ השמלות בל את שבחר והוא מצויין טעם

 ששר־ הוא, שלי גדול הכי
 אני ולא אצלי יושב המשטרה

שי. אמר אצלו,״

 משרד־התחבורה מנכ״ל 0!
 עצמו הרגיש הראל, דמון
 חיל־האוויר־ אנשי לעומת נחות

 בתקופה למשרד שבאו לשעבר
 שר־התח־ היה וייצמן שעזר
 שיעורי לקח עשה? מה בורה.
 עזב שעזר אחרי ויומיים טיסה,

 את קיבל הוא תפקידו, את
הטייס. רשיון

 בהעלאת הבעיות אחת 0;
 על לשמור היא בלשי, מחזה

הז לכן המחזה. תוכן סודיות
 גודיק, גיורא האמרגן מין

 בלש, המחזה את עתה המעלה
 אמיל המבקרים תא יו״ר את

 אגו־ מזכיר ואת פוירשטיץ
לח רון משה דת־העיתונאים

 :בקשה כשבפיו בהצגה, זות
ביקו שכותבים מאלה ״בקשו

 את ברשימותיהם יגלו שלא רות
 קיבלו השבוע המחזה.״ תוכן

ה בחתימת חוזר, המבקרים
ל- לא מבקשים הם בו שניים,

ההצגות. אחת את שסיים ההפנינג בשעה בירכיו על ברע ״שיער״, של הג׳ינג׳יהירש דני
 דקות במה משך התבוננו השניים מולו. וברעה הבמה על עלתה הצופות אחת

דקות. כעשרים שנמשכה נשיקות, של לאכסטאזה ונכנסו התחבקו לזו, זה התקרבו בשנייה, אחד

ן ריצ׳ארד 0 טו ר  לא ס
 כמה המרה'מזה מר,טיפה טעם

 זו היסטורית עובדה חידשים.
 סוכנות על־ידי השבוע נמסרה

 לדבריה אשר רויטרם, הידיעות
 מכך, כתוצאה ברטון נראה
 נראה מאשר ודק־גיזרה צעיר

 בהתערבות התחיל הכל בעבר.
 אליזכט אשתו עם לו שהיתר,

 במקסיקו כשהסריטו טיילור,
״הטרי רוטל. פשיטת הסרט את
 משמין,״ שאני העובדה אותי דה

 טענה ״ואליזבט ברטון. הצהיר
 על התערבנו המשקה. בגלל שזה

 מזה הראשונה ובפעם נשיקה
 העולם את רואה אני שנר, 25

 לא אני האלכוהול, מסך ללא
ש מה את אוהב שאני בטוח

מע חווייה זאת אבל רואה, אני
 זה, וידוי שמסר אחרי ניינת,״
 זד, את תכתבו אל ״רק הוסיף:
 מעכשיו כאילו שישתמע בצורה

אלכוהול.״ נגד אני

ה תוכן את לקוראיהם פרט
מחזה.

כרזץ, רחל כששמעה 0
 הפס־ על ביבה, הבוטיק בעלת

 לערוך החליטה היא קת־האש,
 שעל לחיילים תצוגת־אופנה

 איתר, לקחה היא התעלה. גדות
ה מלכת דמיי, שרית את

 דוגמניות ושלוש 1969 של מים
 קילומטרים כמה דרומה. ונסעה

 החבורה נעצרה התעלה, לפני
 צר,״ל חיילי של מחסום על־ידי

 להמשיך. להם איפשר שלא
 הדוגמניות דיגמנו בלית־ברירה

המחסום. חיילי לפני

 תור נוצר דפנה, ואשתו מת
 אביה הסיבה: הבאר. ליד ארוך

 לכונטין, אריה דפנה, של
דפ הנסיעות חברת בעל שהוא

 אחד הבארמן. היה טורם, נה
 חוץ כי שמועד, הפיץ האורחים

 כרטי־ גם מחלק הוא ממשקאות
חינם. סי־נסיעה

 שלמה המרקד הרבי 0!
 בארץ, עתה המבקר קרליסך,

 בדיסקוטקים. להסתובב מרבה
 שרב זה, איך השבוע כשנשאל

 השיב: כאלה, למקומות בא
 הארץ כל ״אלוהים כתוב ״הרי

בדיסקו נמצא הוא ואם מלואו,״
אימצא?״ לא שאני למה טקים,

 עומדת זכאי תלמה 0
 בתל- חדש מסוג גלריה לפתוח
שהפרו בגלריה, מבקרים אביב.

 יוכלו בכיסם׳ מצוייה אינה טה
תמו בהשאלה, תמונות לקחת

 אותן לתלות פעוט, סכום רת
ו בביתם, שבועות כמה למשך

לגלריה. להחזירן

 השבוע שערכו במסיבה 0!
 עורך וידן, יורם ביתם, בגן

אחרו־ ידיעות של הפנים עמודי

 מזלה לרוע חברתית. למסיבה הוזמנהלוון סופיה
 ולא ברע, פונטי, קארלו בעלה, הרגיש

 סופיה בחרה רכלנים, של פיתחון־פה למנוע בדי ללוותה. היה יבול
מ שלושה פי שמשקלו ידוע, לא בשחקן מסיבה, לאותה בבן־זוג

ביניהם. רע לא דווקא הסתדרו השניים בי סיפרו האורחים מנה.

17213 הזה העולם


