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 עשה רגילה בלתי מחווה 9
 שר־המשפטים, שעבר בשבוע
 שפירא, שמשון יעקב
 לו הראשון השר היה כאשר
 ראש־הממשלה, מפי נמסר,

 צה״ל כוח כי מאיר, גולדה
ב החטוף סבנה למטוס פרץ
 בחר לו הראשון האיש לוד.

 הידיעה, את להעביר שפירא
ה לחבריו שנמסרה לפני עוד

 מנהיג היה בממשלה, שרים
בגין. מנחם גח״ל,
 בנמל- המאורעות על 9

גד ח״כ הגיב בלוד התעופה
 הבאה: בהלצה האוזנר עון

המיד בלב מצמא גווע ערבי
ו ג׳ין מופיע כשפתאום בר,

 מיש- שלוש להגשים מבטיח
 מים, מבקש הערבי שלו. אלות
 הוא קרים. מים של מעיין והנה

 ישנו. והנה מהיר, גמל מבקש
מוב שהצלתו מרגיש כשהוא

 המישאלה את מבקש הוא טחת,
ביש היהודים שכל :השלישית

 יד, מרים הג׳ין ייהרגו. ראל
ה וגם המים גם נעלמים והנה
 בלב לבד נשאר והערבי גמל,

גם היזהר, המסקנה: המידבר.

לר בשעתו דיין אבא סרב מה
 הבן, שם על הדירה את שום

 את לנטוש מתכונן שאסי ונראה
 עתה מתכנן אסי אגב, הדירה.

 ישראלית גירסה :חדש סרט
בכי המזוהם הארי סיפור של

איסטווד. קלינט של כובו
 עזר החרות הנהלת יו״ר 9

 באוניברסיטת התארח וייצמן
 לדעתו שם נשאל כאשר חיפה.

 מתתיהו (מיל.) אלוף על
 הדיעה את כמוהו ששלל פלד,
 הימים ששת מלחמת שערב
 השמדה, בסכנת ישראל עמדה

 היוניות, בדיעותיו הידוע אך
 בחור הוא פלד ״מתי :עזר אמר

 הראש דופק אצלו אבל מצויץ,
מע 90 של באזימוט לפעמים,

 בדבר שאלה על !״שמאלה לות
 עזר: השיב הפוליטי, עתידו

 ראש־עיר, להיות לי ״הציעו
 הטיפול בעד אני סירבתי. אבל

העי בזבל ולא הלאומי בזבל
רוני.״
ב ידוע בינסטד, דני 9

וככורי כרקדן בעיקר ישראל
הופעותיו בשל בעיקר אוגרף,

 קצין רפול, כתת״אלוף יותר המוכראיתן רפאל
בתמונה נראה צה״ל, של ראשי חי״ר

 המ־ על צה״ל של לפשיטה שקדמו בשעות בלוד, התעופה בנמל זו
 רפול עצמי. וביטחון חיוכים שופע כשהוא סבנה, של החטוף טוס
 חמוש כשהוא דרגות, ללא אך במדים, לבוש לנמל־התעופה הגיע

 פשיטת בעקבות חוץ בעיתונות פורסם כזכור, עוזי. בתת־מקלע
 המומחה רפול, כאילו ,1970ב״ בביירות התעופה לשדה צה״ל

ערביים. מטוסים 13 פוצצו בה זו פשיטה בראש עמד למטוסים,

יהודי. להיות יכול ג׳ין

 דיין משה שר-הביטחון 9
 רות לגרושתו, חייב נשאר לא

 גירושי- אחרי שנה חצי דיין.
מת שרות משה, כשנוכח הן,

ל רכש דיור, בבעיות לבטת
 מקורביו, מספרים כך מענה,
 ו־ חדש בבניו פנטהאוז דירת
אוניבר בקירבת ונשלם והולך
 בתל-השומר. בר־אילן סיטת

 עם בעיות לדיין יש בינתיים
שבבעלו אחרת פנטהאוז דירת

מת ובה ביפו הנמצאת זו תו,
 (״אסי״) אסף בנו גוררים

משום אחרונה. ואשתו דיין

וג׳ז בת־שבע להקת במסגרת
דני, התגלה מכבר לא פלוס.
אד ז׳רמין לשחקנית הנשוי

טל כבמאי גם ניקובסקי,
יוד מעטים רק מוכשר. וויזיה

חי יליד ,29ה־ בן דני כי עים
ב שלמד צייר, גם הוא פה,

לאמ בבית־הספר ציור שעתו
ובניו־ בלונדון בבת־ים, נות

תערוכת דני פתח השבוע יורק.
ותדפיסים רישומים של יחיד
ב״ החדשה בגלריה עסו מפרי

_____________תל־אביב. ■ ־־ י1 ———■0̂-11.,^^ . — - ..
 שאירעה מצחיקה תקרית 9
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 של ובתו אשתו שירה, השנה בת ובתהגנן נורית
 בתמונה מקשטות גפן, יהונתן המשורר

 החדשים לעולים המחולקת הרוסית בשפה הסברה חוברת זו
 להציג כדי בווינה, הקליטה במחנה שהותם בעת עוד מרוסיה,
 היפה, נורית אזרחיה. להיות עומדים שהם הארץ את בפניהם
ידועה. תמרוקים חברת של צילום כדוגמנית גם משמשת

לקח. אותם לימדה בטלוויזיה, 1 ה- אחת לקראת ההכנות' שעת
קב שקיבל, טלפון מיספר לפי | שכאלה חיים בסידרת תוכניות

ה לצורך פגישה השניים עו
המ אחד של בביתו תוכנית

 כתובתו את בחיפה. רואיינים
 עיון לשאול. שכחו המדוייקת

מ העלה הטלפונים בספר קצר
 וכתובתו. האיש שם את יד

 רוני ההפקה עוזרת עם יחד
ה השלישיה הגיעה תירדט,

 האמורה, לכתובת טלוויזיונית
נת ולתדהמתם בדלת, התדפקה

ביו תמוהות פנים בסבר קבלו
הס מהטלוויזיה,״ ״אנחנו תר.
לטל מחכים ״אתם הבר, ביר

 :היתה התשובה !״ ? כן וויזיה,
 ארוכה שעד, לאחר רק ״כן!״

ב באורחים המארחים בהו בה
 הטעות. התבררה מוזר, אורח
 בטעות, זיהו הטלוויזיה אנשי
אח משפחה הטלפונים, בספר

 המצחיק זהה. שם בעלת רת
מש שאותה הוא, הענין בכל
 לאנשי חיכתה באמת, פחה,

 למתקני חיכתה היא טלוויזיה.
ה מחברת לטכנאים טלוויזיה,

ביטוח.

 היא הלוא סופר, גליה 9
ה קריינית סטיוארט, גלוריה
 הטלוויזיה של הערבית תחנה

וניש שהתגיירה הישראלית,
 הטלוויזיה איש לישראלי, אה

 על קופאת אינה סופר, אדי
 אחרי מספר חודשים שמריה,
 נמצאת טוב, במזל בת, שילדה

ה בשלביו בהריון, שוב גליה
כמובן. ראשונים,

ב :השבוע בדיחת 9
 סבנה, מטוס פרשת עקבות

 משה של יוקרתו את שהקפיצה
 במסדרונות השבוע סופרה דיין,

 ״למה :הבאה הבדיחה הכנסת
 שלושה שנהרגו תחילה נמסר

 שלמעשה בעוד במטוס, אנשים
שניים? רק נהרגו
 שלושה חוסלו למעשה ״כי

 ויגאל המחבלים שני —
אלון.״

 למינוי במירוץ הדמוקרטית המפלגה טל ביותר המפתיע המועמדמק־גובון ,גיודג
 כדי ישראל בנביאי נעזר לנשיאות, לבחירות המפלגה מועמד של

 בוושינגטון, שנים מספר מזה היושב גינזבורג, יענקל הישראלי הצייר השלום. למען מאבקו את להמחיש
 וכל משי, בהעתקי הודפסו התמונות ישראל. נביאי של שלום חזונות של תמונות שש של סידרה צייר

 על נמנה ,26ח־ בן גינזבורג חסנאטור. של הבחירות לקרן כתרומה דולאר אלף של בסכום נמכר העתק
(מימין). מעוזריו ואחד מק־גובוץ בחברת (משמאל) נראה הוא ישראל. ידיד הסנטור, של הקרובים ידידיו
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