
 ע1למנ ניסה אבן אבא
ם1אבטלוויזיה רבין הופעת > ש

 היד, שפורסם, הסיפור ■
 שייקה העיתונאי למדי: צנוע

ה התוכנית מנחה ,כןדפורת,
הז בטלוויזיה, השלישית שעה

להש רפין יצחק את מין
שנוע הקרובה, בתוכנית תתף

 אודות לא ■לא, — להיות דה
 על אלא רבץ, של התמרדותו

הסי אך בסך־הכל. הפלמ״ח,
ה מאחרי פורסם, שלא פור

 מרתק היה שפורסם, סיפור
 טילפן שייקר, יותר: הרבה
 לו, הודיע בוואשינגטון, לרבין
ש הסכמתו, את שקיבל לאחר

ל כרטיס־טיסה ילו שולח הוא
 שיי־ הגיש יותר, מאוחר ארץ.

 של לאישורו העניין את קד.
ד השידור, רשות מנכ״ל מ  ש

 רבין שהשם אלא אלמוג♦ אל
 עד אלמוג את כנראה הפחיד

ב דיון עבור שגם כך, כדי
ל רצה הוא הפלמ״ח נושא
 של אישורו את קודם קבל

 של להופעתו החוץ משרד
התאמ חששותיו ואכן, דבין.

 שם שגם גילה אלמוג תו.
 פחות. לא הנורא השם מפחיד

 את ״בטל :שקיבל התשובה
 לא שר־החוץ רבץ. הופעת

 הגיבורים שכל אלא מאשר.״
 וכנ״ל רבץ, הוא שרבץ שכחו

 שייקה שייקה. הוא ששייקה
ל שנית טילפן לוותר, סירב
השג תשובת לו. דיווח רבץ,
 לוקח אני בעיות. ״אין ריר:

פרטי.״ כאזרח ומגיע חופשה

ה הכנסות על הממונה ■
 זכה נוידרפר, ,משה מדינה,
כא מזעזעת, לחודיה השבוע

 כסתם עצמו לרגע חש שר
 ה- החווייה השורה. מן אזרח

 כאשר לו אירעה טראומאטית
 ב־ קול־ישואל לאולפני הגיע

 להקלטה. בחל-אביב, קרייה
ל עליו היה ההקלטה, בתום
 החוצה, בדרכו בדחיפות. טלפן
 הרים פנוי, לחדר נכנס הוא

ה אחד מחייג. והחל טלפון
ר הקריין עובדים, או  טל, לי

 באולפן עושה זר אדם שראה
 בזעקות־אימים, פרץ כבשלו,

ב הטלפון את לממונה סגר
 להסביר ניסה נוידרפר כוח.

 אלא זר, אזרח סתם לא שהוא
 ״שתהיה הועיל. ללא נוידרפר.

ה השיב האוצר,״ שד אפילו
 אישורו ״בלי טל, הנאמן אזרח

 אלמוג, ■שמואל הסנכ״ל, של
 ו־ זועם לטלפן.״ לזרים אסור
 למיסדרון, הממונה יצא קוצף
 ייאל התוכניות במפיק נתקל
 את הכניס רפל שהכירו. רפל,

 היר־ ,לחדר־ד,קלטות נוידרפר
 המשיך משם, לטלפן לו שה

 את הרים רק נוידרפר בדרכו.
 למקלחת כשזכה השפוף,
 הזדעק החוצה,״ ״מיד שנייה:

 רק נזעם. הקלטה טכנאי עליו
שלי מחדר השלישית, בפעם

 את לנהל האיש הצליח שי,
 הזמן כל זורק כשהוא שיחתו,
 הכיוונים, לכל חרדים מבטים
נוסף. בישא לעינא מחשש

 נדיר: מיפגש זה היה ■
מלח המנהל הצרפתי היהודי

 ,פרג בנאצים, פרטית מה
 כי־ של קלארספלד-בעלה

 שסטרה קלארספלד, אטה
 קורט גרמניה לראש־ממשלת

 והמוא- קיסינגר, גיאורג
ה את לחטוף בנסיון שמת
 ב־ ישב — לישקה קורט נאצי
 בבית האחרון ו׳ יום צהדי

 קרב לפתע כאשר סוקולוב,
 המנהל הישראלי היהודי אליו

מ בנאצים, פרטית מלחמה ש
מכי הוציא חולצפרג, חה

 אותו הניח כחלחל, הרצל סו
מאתיים לי ״יש השולחן: על

 ממך מבקש אני בכיס. ל״י
ב ותיתן חצי, ממני שתקבל

 תודה כאות לאשתך, מתנה
 ״זהו הולצברג. אמר ממני,״

 הגיב הבודדים,״ האנשים אחד
״שבאר קלאסברג, מכן לאחר

 בנאצים, מלחמתנו שנות בע
ב רק לא לעזור לנכון מצא

יפות.״ מילים

הולצברג, נשאל כאשר ■
 — היום עד להפגין המקפיד
 שי- כל נגד — בודד לעיתים

 יורשי עם ישראלי תוף־פעולה
 ערך לא זה כיצד — הנאצים

 של בארץ ביקורו נגד הפגנה
 הגר- שר־החוץ של, ואלטר

ל צורף כי השבוע שטען ני,
באשמ ״שלא הנאצית מפלגה

זאת ״בפעם :השיב תו,״
 אי־נונד — על־ידי מפגין אני

 נגד לא היא זו והפגנתי חותי.
 הישראלים כל נגד אלא של,

 את לקבל שמיהרו הנחמדים
 מיצחק החל כך, כל יפה פניו

 בפסה; וכלה כן־אהרון
אידלסון.״

מז שרעפי, יעקב ■
 ספורט, חדשות בעתון כיר

 בהיותו שעבר בשבוע קיבל
טל שיחת המערכת, במשרדי

 ,משה היה הקו על מאילת. פון
עבו מנהל סולומון, (״מוסד,״)

בהימ הנחושת במיכרות דה
 עיתון ככתב גם המשמש נע,

ששי מכיוון באילת. הספורט
 לתל- אילת בין טלפונית חה

מוסה ביקש יקרה, היא אביב

סריחה! ,3הו
 כלל, מלכותית לא כתנוחה
 מר־ חנסיכה השבוע נתפסה

מל אליזבט של אחותה גרט,
 על בילוי געת בריטניה, כת

 החוצפן, הצלם שפת״הים.
 טלסקופית, בעדשה שנעזר

 בדיוק נסיכותה הוד את תפס
גי בייצר שנתפסה ברגע
לכיבוש. ניתן בלתי רוד

ה את סוגר ״אני משדעבי:
כא בחזרה.״ אלי טלפן קו...
 את להשיג שרעבי הצליח שר

ב היה לידו בטלפון, מוסד,
 ״זכיתי מוסד,: לו בישר אילת,
 בלוטו.״ לירות מיליון ברבע

 למה ״אז הבין: לא שרעבי
 אם ו אליך שאצלצל ביקשת
 לא אתה מיליון, רבע הרווחת

 לטלפן לעצמך להרשות יכול
ה בדיוק ״זאת לתל-אביב?״

״שבינ מיוסה, השיב צרה!״
בכיס!״ גרוש לי אין תיים

 12 לפני בארץ בביקורו ■
 הנודע, הג׳ז נגן גילה שנים,
 ארמסטרונג, (סצ׳מס לואי
 סוד את השבוע, נפטר אשר

חצו כנגן הגדולה, הצלחתו
 היה כמוהו. עוד קם שלא צרה

 ה־ על־ידי שרואיין בשעה זה
 כאשר הה. עדה עתונאית

ה בשעת עדה ממנו ביקשה
ל שלו המירשם את ראיון

 ארמסטרונג הוציא הצלחה,
ב סגורה, קטנה שקית מכיסו
 אותה ומסר ירוק-לבן, צבעי
 שלי.״ ההצלחה סוד ״זה :לעדה
הת השקיית, את נטלה עדה

חו זהו כי וגילתה בר, בוננה
 תדהמתה למראה משלשל. מר
ב סצ׳מו פרץ העתונאית, של

גי מתיחה,״ לא ״זאת צחוק.
 לולא שלי. הקמיע ״זה לה, לה

 איך יודע אינני הזה, החומר
ולת -להתאמץ מסוגל הייתי

בחצוצרה!״ קוע

 ־1ל פסטיבאל במיסגרת ■
 -התקיים בישראל, הנערך סקי
 מספרים ״חברים של ערב גם
 רד■ בערב זה היה לנסקי״. על

 ו־ שי שמואל של ראיונוית
ה ראיינו כאשר ז,והר, אודי
 אורי מעריב כתב את שניים

כש עולמי בסקופ שזכה דן,
 לג־ מאיר את לראיין הצליח
 של כבוס שהוגדר מי סקי,

 האמריקאי. הפשע סינדיקאט
או התייחס הפומבית בהופעה

 שר- של לעמדתו בעיקר דן רי
 שמשון י-עקפ המשפטים
 גירושו את התובע שפירא,

ש כפי מישראל, לנסקי של
 האחרון השישי ביום פורסמה

 אמר למעריב בראיון בעיתונו.
 לאסוף ניתן ״לא כי שפירא

 היהודי.״ העם חלאת את כאן
 ״אם דן: אורי כך על הגיב

המשפ שר של דעתו מה כך,
 לממשלה שחבריו כך על טים

 מכירת על משא־ומתן ניהלו
מ לרועי־זונות גדול בית־מלון

 יצאה לא והעיסקה פרנקפורט,
ש — עברם בגלל לא לפועל

 הוא שר־המשפטים הגדרת לפי
 שלא משום אלא — תלאה
 הכספיים בתנאים לעמוד יכלו

לממש חבריו בפניהם שהציגו
ל במקום שפירא? של לה

 לנסקי של בגירושו התעסק
 ששר־המשפטים מוטב הזקן,
 לנס- יצמחו לא שבארץ ידאג
 פי ומסוכנים צעירים, קים

 שאלה העלה גם דן כמה.״
ש ״נניח מעניינת: עקרונית

רו בין היחסים יחודשו מחר
 שלארץ ונניח לישראל. סיה
 ב־ ברוסיה שנתפס יהודי יגיע

 גם האם שחור. שוק עיסקת
 חוק לפי הכניסה תיאסר עליו

האחרו המילה את השבות?״
 שי: שמואל כדרכו, תקע, נה

 מלנסקי, התרשמתי כך ״כל
ש לי ״שנדמה פלט, עכשיו,״

 היה הוא אם לי מזיק היה לא
לבן.״ אותי ליו מאמץ

 אחר, ראיונות בערב ■
בשכו שנערך מסוגו, ראשון

ב בתל־אביב, התקווה נת

אפ אריה העתונאי הנחיית
 הכתב היתר בין הופיע נדי,
חקי על שסיפר כהן, אילן

״הו :שניהל הבשר ג׳ונגל רת
 כהן סיפר זו,״ לחקירה דות

 בשר מכירת ״נמנעה לקהל,
 כאן לבני־אדם, וסוסים חמורים

 קול נשמע ״כן?״ בהתקווה.״
 אותך, ״נשמע בקהל. אימתני

 המורים מוכר זה מי תגיד,
ה אחרי ״תשאל בהתקווה?״

ת־ ה עיניים,״ בארבע תוכנית,

 ההסתדרותי, תיעוש קונצרן
 חבר לשעבר ריינר, אפריים

 ומראשי גן־שמואל קיבוץ
 סטר־ היוקרה במסעדת מפ״ם,

 העובדים לוועדי בקיסריה, טון
 לרגל הקונצרן של והמנהלים

בי המפעל, של המאזן פירסום
 חברת מזכיר הנוכחים את רד

ש ידלין, אשר העובדים
 בשעתו רציתי ״כאשר אמר:
 לאפריים הזה הג׳וב את לתת

,הש- כולם: לי אמרו ריינר.

: והמפלצת: היפהפייה ״
 חטוב) כל־בך דווקא זה אם ,37(ח־ הולדתה יום את השבוע
מקו למתנה המקום מהנהלת זבתח בהרצליה, ״טיראן״ במלון
 כשהוא אינטליגנטי, מאוד שנראה ועגום־עיניים, קטן עייר רית:
 לצווארו. תלוי סקסי ופעמון סרט עטור מגבעת, חבוש שם עומד

 לחיל' המתנה את לתרום דרורה מיהרה מהצרות, להיפטר כדי
 בטח הם ב״פאנטומים״, לטפל יודעים הם ״אם האוויר.

דרורה. החליטה אחד,״ קטן בחמור גם לטפל ידעו

 בתום באלגנטיות. כהן חמק
 לא שהוא התברר התוכנית,

 דחה רק אלא התחמק, כל־קך
מ שירד ברגע גורלו. מר את

 בריון בפניו התייצב הבמה,
ל שהסביר אימתני, קשקשים

ה בשכונת קצב -שהוא כהן
 של שדבריו לו ונדמה תקווה,

 כהן בעיניו. מצאו־חן לא כהן
הער עשה ותיק, (מיל.) כצנחן

 ניתוק ביצע מהירה, מצב כת
בהול. מגע

 באותו שהופיע אחד ■
 עוזי (מיל.) אלוף הייה ערב

הקלי משרד מנכ״ל נרקיס,
 העתיק הכלל את שזכר טה,

 את מזכירין אין התלוי שבבית
דוו להזכיר, שלא ניסה החבל,

ה הנושא את ווה, -בוותק קא
 למיעוטי-יכו- דירות של כאוב

 ש־ אלא ומרובי-ילדים. לת
 ונרקיס שלו, על עמד המראיין

 ״אם מלא: בפה לבסוף הכריז
 היד, לא זה.״ וזהו יעלו, לא

 פשוט הם — פסויימים מאליים
 היה לא זה.״ וזהו יעלו, לא

 דבריו זכו כאשר ממנו מופתע
הקהל. מצד למחיאות־כפיים

מנכ״ל שערך במסיבה ■

 תפקיד למפ״מניק לתת תגעת,
 יכול אני היום ,חשוב? כזה

 הרי ואתם בביטחון, להגיד
 כי דיעותי, ואת אותי מכירים

ממנו.״ שמאלי יותר הרבה אני

 מלו לפלר, עקיבא ■
 של הכדוריד בקבוצת השערים

 השבוע כבש הרצליה, הפועל
 ואחר-כך מטורף בקצב שערים

 ולנוח הזיעה את לנגב מיהר
 את יחמיץ שלא כדי הייטב,

 למחרת שנערך כלולותיו טכס
 היפה, שחף גליה עם היום
לשחמת האיגוד מזכיר של בתו

שחף. אליהו

 השבוע הופיע כאשר ■
 הנהלת יו״ר זאכי, יצחק

ה בפני לכדורגל ההתאחדות
 את החוקרת הממלכתית ועדה

הס הכדורגל, בענף השחיתות
 יצחק הוועדה, חבר עליו תער

 שלא שאלות במטר זיו״אפ,
המתי רקע נטולות-עוקץ. היו
 בימים קשור השניים בין חות

 את ייצג זאבי כאשר עברו,
 בפתח- החקלאיים הפועלים

 כמזכ״ל כיהן וזיו־אב תקווה
האיכרים. התאחדות


