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 את רתם שבמקום, הזוהמה את וראה האלמוגים לחוף כשהגיע ישם. לו
 באילת לחופשה מימי בתו עם שהגיע (משמאל) חפר חיים הטור בעל
 מסיכות האחרונות השניס 15ב־ המשכיר (מימין), פיפסון רפי ואת

החוף. של יסודי ניקוי למשימת האלמוגים, בחוף וציוד־צלילה

 מאיר כי שחשש מי ■
 כאשר הארץ את עזב לנסקי
כמנ לבוא חודש לפני הפסיק

 אקסודוס לקפה בוקר מדי הגו
 להירגע. יכול תל־אביב, בצפון
 בשעות האחרון, השישי ביום

ל לנסקי נכנס אחר־הצהריים,
 לקפה הסמוכה מעדנים חנות

 המיצד קניות. וערך אקסודוס,
 קאוו־ שקנה: ביותר היקר רך
ל״י. 100ב־ ייר

 גיבורי שני נעלמו לאן 8
 מנכ״ל תשל״ב, של הפרשיות
 שד יצחק לשעבר אוטוקרס
 נפט נתיבי ומנכ״ל כינסקי
מת ד פרידמן מוטי לשעבר

 את מקדיש שובינסקי כי ברר
גמ פירקי ,ללימוד הפנוי זמנו

 ל־ נסע פרידמן מוטי ואילו רא
חו״ל.
 המוצלחת ההגדרה את £
 של החזרתו פרשת על ביותר
ל שפירא שמשון יעקב
 בממשלה, שר־המשפטים כהונת
רי השבוע להחדיר הצליח  די

 הקא- באמצעות דווקא מנוסי,
 ושל שלו הקבועה ריקטורה

 בלוח מנוסי, צילה ,תואש
 אחרונות. ידיעות של הכפול

בד מתנדנדת בובה ציור ליד
 דידי הישווה שפירא, של מותו

 נחום- ל״צעצוע שפירא את
 שנד באידיש הנקראה תקום,
.״קים־שוין שוין

ל שנעתר לפני יומיים 8
ל לשוב ראש־הממשלה בקשת
 רואיין שר־המשפטים, תפקיד
 על־ידי שפירא שמשון יעקב
 לקראת מן רפי במחנה כתב

 היום? עושים הם מה הכתבה
כוו על למראיין סיפר שפירא

ה השרד מדירת לעקור נתו
 תוכניותיו על שלו, ירושלמית

 בוועדת כחבר־כנסת לפעילות
 רוצה שאינו כך ועל העבודה

כע פרטית. לפרקטיקה לשוב
 שפירא הסכים שעות 48 בור

 והכתב ראש־הממשלה לפניית
האינ את עידכן אותו שראיין

המ השר עם בתיאום פורמציה
יועד.
ה החדיר חדש סיגנון 8
הישרא לפובליציסטיקה שבוע

 שהיה מי גלאי, בנימין לית
 חו־ של החצר משורר בשעתו

 קבוע מטיף הפך ומאז שיסטאן,
 גלאי ניאו־פאשיסטיות. לדיעות

 אחאב על להגן השבוע יצא
 בעיק- איזבל, ועל ישראל מלך
 איקרית פרשת השוואת בות

היזרעאלי נבות לפרשת ובירעם

 טבע כך כדי תוך התנכ״ית.
 מטבע החיפאי הרוח״ ״איש
 עקו- תומכי לגבי חדשה לשון

ה ״זונות :ובירעם איקרית רי
הזו מישקל על החדש,״ שמאל

אחאב. של בדמו שרחצו נות
 גדול של התאבדותו 8

 ה־ הישראליים, הספרות מבקרי
ערב קורצוויל, כרוך ד״ר

ה את העלו בתו, של נשואיה
 שמא מכריו בקרב השערה

בהת כרוכה התאבדותו היתה
 בגלל אלה, לנשואים נגדותו
 עדות יוצא הוא המיועד שהחתן
 די- כי הסתבר השבוע המזרח.

 להי- מעיקרה. מופרכת זו עה
התאב ערב דאג קורצוויל פך,

 הזמנות ידיו במו לשלוח דותו
 חתנה בתו. לחתונת לידידיו
 ול- עליו מקובל היה המיועד

ל קשר היה לא התאבדותו
הבת. נשואי
 בשחמת, ישראל אלופת 8

 גילתה רבינוכיץ׳, פרידה
הסי את החמיצה כיצד השבוע

ה העולם לאלוף להשתדך כוי

 פישר. בובי בשחמת, חדש
 כאשר בובי את הכירה פרידה
 שנים, שלוש לפני בארץ ביקר

ל בנתניה. שח־קייט בתחרות
 הרשמי המלווה זה היה דבריה

 ביניהם. לשדך שניסה בובי של
 את והזמנו טובה לו ״עשינו

ב ערב איתנו לבלות בובי
 ״אבל פרידה, סיפרה נתניה,״

מ התרשמתי לא מקרוב גם
 הוא לדיסקוטק כשהגענו מנו...
 כל אבל לרקוד. רצה לא בכלל
 — לשלם הזמן שהגיע פעם
אחר.״ במקום היה הוא

הר הפופולאריות עקב 8
 משחק לאחרונה זוכה לה בה

 על האגדות מתחדשות המלכים,
ל כך, הנסתרים. השחמתאים

 השחמתאי השבוע סיפר משל,
 אהבת על אדימור גרשון
 אברהם המשורר של השחמת

ו חריף ״משחקו ג שלונפקי
 מוסיקאלי. זאת עם ויחד מהיר

 את מרגיש משחקו אחר העוקב
ה הריתמוס את הסוער, הקצב
 אקורדים ממש במסעיו, מרצד

 הזמן הגיע אבל מוסיקאליים...
לש עוד אהב לא ששלונסקי

 בכוחו. לו השווה יריב עם חק
מעבו ולהתפרק לנוח בא הוא
 לו חיפש הוא הספרותית. דתו
שעצמו חלש, יריב קל, טרף
ה אצבעות בין מתפוקקות תיו

 בקצב כזאת, ברכות משורר,
ה נהנה המוכה כשהיריב כזה,
אדוק, יהודי כאותו מרובה, נאה

 מל- מנות את באהבה המקבל
כיפור.״ יום ערב קותיו

הטל של הספורט כתבי 8
גל ואלבם שילון דן וויזיה,
 חיי את להכיר החליטו עדי,

שו הם בה מינכן, של הלילה
האולימפיא סיקור לצורך הים
האלק למחשב פנו השניים דה.

העיתו במרכז הנמצא טרוני
 וביקשו האולימפיאדה של נות

הדיס עשרת על המלצה ממנו
במינ ביותר הטובים קוטקים

ה את קיבלו שניות תוך כן.
הע עומס בגלל אך המלצות.

 הספיקו עליהם, המוטל בודה
ל השייך — באחד רק לבקר
 יתר רשימת את לבנוני. אזרח

ב לחבריהם שלחו הם התשעה
 של הספורט חדשות מערכת

הטלוויזיה.
שליוו הטכנית התקלה 8

 של הפתיחה טקס שידור את תה
 שעבר בשבוע האולימפיאדה

ה באולפן נקלט לא ושבגללה
 דן של קולו בארץ טלוויזיה

 ועשר שעתיים נמשכה שילון,
 במשך נשמעו לפתע אך דקות.

 דן של קולותיהם שניות 20
 זה היה גלעדי. ואלכם שילון
 אלפים חמשת את העיפו כאשר

 בטוחים שהיו השניים, היונים.
 אינו ושקולם נמשכת שהתקלה

חוו החליפו בירושלים, נשמע
 להם שגרמו הטרדות על יות

היונים. של הפרשותיהם

קולק הרדיו בתוכנית 8
 המנחה שאל ראיונית טיביות
האדריכ את אטינגר עמום

 ואלדד גודוכיץ ישראל לים
ץ ר אדרי המילה מקור מה ש

 ואטינגר ידעו לא השניים י כל
ה בשפה הוא המקור כי גילה

שפירו גל ארדו־א : שומרית
הבית. של עבד שה:

הש ילדים 600מ־ למעלה 8
 הוועד בניין על השבוע תלטו

 זה היה ההסתדרות. של הפועל
 הקייטנות סיום לכבוד בטקס

 העובד הנוער של המצטיינות
ה בוועד המארגנים והלומד.

 ילדים, עשרות לכמה ציפו פועל
יל 600 הופיעו להפתעתם אך

ה רחבי בכל שהתפזרו דים
ה מזכיר זאת כשראה בניין.

 בן־אהרץ, יצחק הסתדרות
מקומו, ממלא את שלח

ה מזכיר ואת משל ירוחם
 לאסוף אגין, אפך העובד נוער

 והורה אחד, לאולם הילדים את
 בקבוק ילד לכל לתת למיזנון

 של רוחם את שצינן דבר מיץ,
הילדים.

י ק ו ס ע פ ו ב ש ה
 זלמן המדינה, נשיא •

 משה לשר־התיירות שזר,
 תעו־ הענקת כטקס קול,

ה על מצטיין, דת־תיירן
 :הארץ חופי לאורך זוהמה

 מיוחד, בקומנדקר צורך ״היה
 זבל, ערימות דרך שיובילני

 אל וחלאת־אדם, סחי רפש,
ו לשבת כדי מבודדת נקודה

שם.״ לדוג
 שפירא, שמשון יעקב •

 הפורש- שר־המישפטים
 גולדה של הצעתה על חוזר,
 תיק-. את חזרה לידיו לקבל

 אתי אקבל לא ״אם המישפטים:
 החיים עם גומר אני ההצעה,

 גומר אני אקבל, אם הציבוריים.
שלי.״ החיים עם

 פייש־ יהודה רב־פקד •
 ב־ מתפקידו השעיתו על טר

 רס־טרוס: חברת פרשת עיקבות
 שנות 24 שלאחר חושבים ״האם

ב אכשל במישטרד. שירות
ו״ שטויות

 ה־ ראש עינבר, יוסף •
ל הישראלית טישלחת

 שר־ לעוזר אולימפיאדה,
 דן ד״ר והתרבות החינוך

 העלובה הופעתה על רונן,
ה בטקס ישראל מישלחת של

 רק היה ״זה :בדאכאו הזכרה
 שוגרו כך, משום ייצוגי. טקס

 מיספר רק למחנה־ההשמדה
ספורטאים...״ של מצומצם

 אותו על עינבר אותו •
 ארוך, טקס זה ״היה :נושא

ב ונוהל וחצי שעה שנמשך
הגרמנית.״ שפה
הישרא השייטים •

 יאיר באולימפיאדה ליים
 לאחר ניר, ויצחק מיכאלי

 הלפני־אח־ המקום את שתפסו
חל רוח ״היתה בתחרות: רון
זזנו.״ ולא שה

 שלומית השחיינית •
 ה- במקום שזכתה לאחר ניר,

 ב־ שחייניות־חזה 38 מתוך 33
 התרכזתי ״למעשה :מטר 200

 הקצר למישחה למינכן בהכנותי
חזה.״ מטר 100 — יותר

 העירוני במוזיאון שנערכה עירו, של פלסטית לאמנות המכון מידי
 לטעמו.״ מדי מתקדמות ״הן כי היצירות, למראה טען בת־ים, של

המכון. מנהל גינצבורג, יצחק ומשמאל, החינוך מחלקת מנהל :מימין
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 העשרים האולימפיאדה אירועי את והמכסה ,1936ב־ בברלין לימפיים
 השבוע הכחישה טיימם, סאנדיי הבריטי השבועון של כצלמת במינכן

לשח אותה הפך שהיטלר לני, היטלר. אדולף נזל פילגשו היתה כי
 שהופק בסרט בעירום בעצמה הופיעה סרטיס, ומפיקת במאית קנית׳
 כל ואת העולס כל את אהבתי ״תמיד בברלין. האולימפיאדה לכבוד

האנושי.״ הגוף של היופי את אוהבת ״אני השבוע, לני אמרה הגזעים,״

182739 הזה הענלס


