
בכר: לאהרון ספיר פנחס
םממך.״ יותר הרבה מרוויח לא ״אני י ש נ א

 יואל הבמאי השודד, זורקין תפקיד את בשרט המשחק רווח, ואב עם
 שולמית תפקיד את בחסמבה המשחקת (מימין), פאנק עידית זילברג,

תמר. של תפקידה את בסרט המשחקת (משמאל) גופר וגליה החובשת

 בבאר נערכה השבוע חייל.
 קוקטייל מסיבת דן מלון של

העב המהדורה הופעת לרגל
ב שהוצאה זנק ספרו של רית

קו על המספר בוסתן, הוצאת
ב הישראלי. חיל־האוויר רות

 שהיה מי כל השתתף מסיבה
מ החל האוויר, בחיל משהו

 רב-אלוף לשעבר החיל מפקדי
 ואלוף לסקוב חיים (מיל.)
 אלוף- עד רמז אהרון (מיל.)

 ירום אורי (מיל.) מישנה
פר טייס חברת כיום המנהל

 מלחמת בתקופת ושנחת טית
 של סיפון גבי על הימים ששת

מפ אמריקאית מטוסים נושאת
 בו להליקופטר אזל שהדלק ני

הא המפקד אז כשהסביר טס.
 נהוג לא זה כי לירום מריקאי
 נוחת אחר צבא של שמסוק

 השיב אמריקאית, אונייה על
 ש־ חשבתי ״מצטער, ירום: לו

משלנו.״ היא הזאת האונייה

ה לשנה איחוליו את 8
 השחקן השבוע מסר חדשה

 חדווה) של (שלומיק מנחם
 אורי של בתוכניתו זידכרמן

כו ״לעולם :צה׳׳ל בגלי לוטן
האחרו השנה תהיה שזו — לו
שאש — למחבלים שלו; נה
ל מפעם בצערם להשתתף מח

 — השחורים לפנתרים פעם;
 שנת — לספורטאים שילבינו;

 יושר! ובעיקר וכושר עושר
 שישברו — ולפורצים לאמנים
קופות.״

 רפי הוותיק האילתי 8
בסר קאריירה עושה נלסון

ב השתתף שכבר אחרי טים.
ב שהוסרטו סרטים שלושה
 חוזה על השבוע חתם אילת,
 שלו בכפר שיוסרט נוסף לסרט

 פיטר בהשתתפות באילת
 פרג־ והשחקנית יוסטינוב

 בליידי המשחקת אניס צסקה
 פולנסקי. רומן של מקבת

 מלר רוכרט יביים הסרט את
 הלב הוא בודד צייד את שביים

 שייך תפקיד בו ימלא ורפי
יוסטינוב. את המארח ערבי

חברת שבעלת אחרי 8
 מר* אסתר השומרים שירותי
ץ בי  כי בעיתונים קראה קו

 מועדון של השמירה כלבי
שלחה היא ילד, נשכו כליף

 לוי, חיים המועדון לבעל
ל מזון של גדולה חבילה :שי

 :מכתב צירפה אליו כלבים
 ואת לכלבים, תן המזון ״את

 אני שלי. לחברה תן השמירה
אנשך.״ שלא לך מבטיחה

קדיש• מנשה הפסל 8
 שני שבוע זה המבלה מן,

 בבית־החו־ נמרצות בבדיקות
 לבדוק שנועדו איכילוב, לים

גי ממשקלו, להוריד ניתן כיצד
הש אליו האחיות יחס כי לה

 זמן תוך האחרונים. בימים תנה
 היחס. שינוי פשר את גילה קצר

 קדישמן ביקש הימים באחד
 101ה־ יחידת לוחם מידידו,

 ג׳יכלי יצחק לשעבר,
ב פרחים לו לשלוח (הקטן),

שיח הבטחה תוך לירות, ססו
 פשוט קדישמן הכסף. את לו זיר

 במחלקתו לאחיות להראות רצה
 עשה ג׳יבלי מעריצים. לו שיש

 לקדישמן שיגר הוא כמבוקשו.
 ענקיים, פרחים זרי שלושה
 ברכה צירף מהם אחד שלכל

גי המופתעות האחיות נפרדת.
 נשלח הענק מזרי אחד כי לו

ה הזר המדינה, נשיא מלשכת
השלי והזר רק״ח, ממרכז שני
 השחורים. הפנתרים ממטה שי
המו ידידיו שלאור החליטו הן

 עם להתעסק לא מוטב זרים,
קדישמן.

 של הראיונות בערב 8
 השאר בין הופיע שי שמואל

 ד״ר הפתולוגים אירגון יו״ר גם
 על שסיפר גריפד בנימין

 ש- הצעה ועל מתים ניתוחי
מיו בתי־חולים להקים היתד.
ני יהיו לא בהם לדתיים חדים

ה ״אבל המוות. לאחר תוחים
 גרי- סיפר הסכימו,״ לא דתיים

 בתי־חולים כי טענו ״הם פל.
 מפני טובים יהיו לא כאלה

 לא בהם העובדים שלרופאים
להי רוצים הם מסקנות. יהיו
 ינתחו בהם לבתי־חולים כנס
ו המוות אחרי החילוניים את

 גם גריפל הדתיים.״ את ירפאו
מנת בברית־המועצות כי סיפר
 כדי מהנפטרים אחוז 80 חים

הת המוות. סיבת את לבדוק
 ברוסיה ״כן, שי: שמואל ערב

 חדשה: ניתוחים שיטת המציאו
 לבדוק כדי המתים את מנתחים

המוות.״ לפני חיים להם היו אם

 מלאות לרגל במסיבה 8
ה ראש של לעלייתה שנה 50

 לארץ, מאיר גורדה ממשלה
סי רביבים, בקיבוץ שנערכה

 המחלקה איש שהיה מי פר
 עזרא הסוכנות של המדינית

 ר.רצ- לפני שנתיים כי דנין,
 עכדאדדה, המלף של חו

 הרצח. מפני אותו הזהיר הוא
ל גולדה את שליווה דנין,

 עב־ עם המפורסמות פגישות
 הוא כי למלך העיר דאללה,

מו שהוא בכך מישגה עושה
לאנ ונותן ההמון בקרב פיע
 אדרתו. שולי את לנשק שים

 ולמנוע מינהגיך לשנות ״עליך
 ״בן־בליעל דנין, אמר זאת,״
ה לו השיב בך.״ לפגוע עלול
 בן־חורין, בדואי ״נולדתי : מלך
ש — אותי להרוג רוצים ואם

 עצמי.״ אשמור לא אני יהרגו.
 ב־ המלך נהרג שנתיים כעבור
אדרתו. את נישקו כאשר מיסגד

 הזה העולם פירסם מאז 8
 של יחסיה פרשת את )1763(

 המולטימיל־ עם מאיר גולדה
 את ופירסם כויאר לו יונר

 הגולש בפונדק הזוג תמונת
לב גולדה הפסיקה הירושלמי,

 בעל השבוע אמר במקום: קר
 ״לא פישר: הנרי המסעדה

 — באה לא שגולדה לי איכפת
 באוכל מבינה לא היא ממילא

לה.״ הגישו מה הבינה ולא

 האחרונים בשבועות 8
מע את חדשה אופנה כבשה

 השחמט. מישחק :דבר רכת
נד המערכת חברי כל כימעט

נמ המישחקים מרכז בה. בקו
ו השבוע, דבר במשרדי צא

עו הם אליה ביותר השרופים
זמו אוהד השבוע דבר רך

 זר־ עידית העיתונאית רה,
 אי■ חיים המערכת ויו״ר טל
 הפריעה החדשה האופנה זק.

 נאמן גדעון העיתון למנהל
 אסיפה שעבר בשבוע שכינס

 דרש בה הוועד, של מיוחדת
ה משחקי את להפסיק בתוקף
 מפריעים שהם מפני — שחמט

העיתון. של להתקדמותו

 העלה במעריב במאמר 8
ה את פטנקין דן הכלכלן
יש בנק נמצא איפה שאלה:

 עתה קיים לא הוא למה ראל,
אז 1 אינפלציה מתקרבת כאשר

הסרט הסרטת סיום את השבוע חגגה מלא בהרכב ן■ *1 0 □
111(1 1 .1 7 בהש בקינגס-קלאב שנערכה במסיבה קורותיה על 1

משוחח (מימין) מוסינזון יגאל הסופר :לסרט האחראים כל תתפות

 האילתי בביתם שנערכה במסיבה רוקדת (משמאל), מוריס רג׳ינלד ד״ר של אשתו §11 ן■ 1 ¥1 11 מ
^ / ] ! (ליד אורגד אתי 1971 של היופי מלכת גם השתתפה במסיבה הזוג. בני של )1 ,

יפהפיה.״ ספק, ״ללא היא דוידסקו איריס ׳71 המים מלכת בי שהצהירה, מוריס) ד״ר

יש בנק שנגיד היא התשובה
 הורוביץ, (דולק) דויד ראל

 טאוב, יצחק הבנק מזכיר
 אברהם האוצר משרד מנכ״ל

 לאוצר כלכלי יועץ אגמון,
 נציב וסגן דוברת אפרים

 שידוני, אדיעזר מס-הכנסה
 כדי לארצות־הברית נסעו כולם

ה הפרידה במסיבת להשתתף
 בוושינגטון להורוב־ץ נערכת
 — הבנקים נגידי ועידת על־ידי
הדיו נמצאים שבארץ בשעה

בעיצומם. התקציב על נים
מס יגיל גדי הבדרן 3
בפ לראווה ומציג בעיר תובב

 :כתוב עליה תעודה כל ני
 גילה חתום !״גאון אתה ״גדי,

מסתו עצמה גילה אלמגור.
 עליה דומה, תעודה עם בבת

וה הכי... את ״גילה, רשום:
 בעצמך (תמלאי והכי... כי...
 חתום, רוצה).״ שאת מה את

זאבי. (גנדי) רחבעם אלוף
כתב נעתר סוף־סוף 8

אח ידיעות של בית־המשפט
 צדק) (מאזני אהרון רונות
 שר־האו־ של להפצרותיו ככר

ל והסכים ספיר פנחס צר
 סידרת על לשיחה עימו היפגש

 של החיים אורח על כתבותיו
 שיחה באותה ישראל. עשירי

 בכר מרוויח כמה השר התעניין
 שמע, וכאשר מוציא. הוא וכמה
 הרבה מרוויח לא ״אני אמר:
 בתום בכר סיפר ממך.״ יותר

 פחדתי הזמן ״כל :הפגישה
לשי כמנהגו אותי יקח שספיר

ב אותי ויוריד במכוניתו חה
 איתו אחר מישהו ויעלה דרך
 35 בכים לי היו להיפגש. קבע

אח איך ידעתי ולא אגורות
 בכביש אותי יוריד אם זור

לירושלים.״

ה שהה 1971 בפברואר 8
ב סטיכנסון ויליאם סופר
 חופשית גישה קיבל הוא ארץ.

 חיל-הא- למתקני ללא־תקדים
ה־ של בכירים ולקצינים וויר

178013 הזה העולם


