
מה כיצד ת גו שנו ו מוו הדסה ה נ  ן שו־ שאהובה, ד
1אלנבתיות?1א עם להתעסק יתחיל ו״ן, משה הביטחון

 את במיוחד מרגיז מה 9
 הורג יוסן? ד״ר שר־הפנים

 בישיבת י ספיר קרן בפרשת
 הקרן, נגד השר יצא המפד״ל,
ב לי שכואב ״מר, בטענו:

ש זר הפרשה, בכל מיוחד
מבי אינם אפילו הקרן תומכי

 דימוקרא־ לא היא שהקרן נים
טית.״

ב הקיצוניים הדתיים י■
מ השבוע מעבירים ירושלים,

גו ״הרב בהומור: לאוזן פד,
למ הסיבה ארמית.״ בועל רן
ה כשהופיע :ד,ליתושים סע
 שלש״ האשכנזי הראשי רי

 עודכי־הדין לישכת בפני גורן
הנוכ אותו שאלו בירושלים,

ש שלו ההבטחות עם מר חים
 בתהום גדולות לרפורמות יביא

״מ להם: השיב גורן ההלכה.
פוג ,קנאים של רחשש פאת
 הכל עושה אני בו/ עים

קיצו דתיים אותם במחתרת.״
 בגמרא הפסוק כי טוענים ניים

 מתייחס בו,״ פוגעים ״קנאים
ארמית. כחודה שבועל למי רק

 שר־ד,ביטחון אוהב האם 9:
 אנאלפב־ בחורות דיין משד,
 הנפוץ הצרפתי העיתון תיות?
ש השבוע טוען סוואר, פראנס

 רות של סיפרה על בכתבה כן.
 כי העיתון כותב ואולי, דיין,

תקו עתה עובר שר־ד,ביטחון
הו בעיקבות מאוד קשה פה

 מ* סודות המגלה הספר, פעת
ה לטענת שלו. ראה,בה מחיי

 על למשה רות סלחה לא עיתון
בנו לחברותיו מטלפן שהיה

טי היו אלה ושבחורות כחותה,
אפי ידעו שלא ולגריות, פוסיות

 אחת חברה ״רק לשוחח. לו
כו אינטלקטואלית,״ היתד, שלו
 להדפה בהתכוונו העיתון, תב

 על ספר בזמנו שפירסמה מור
 ומוסיף דיין, משה עם יחסיה

להת דיין החל הספר שבגלל
 על אנאלפבתיות. עם רק עסק

 צ׳יזס, אלישבע עם יחסיו
 את בפירוש להזכיר בלי ■ושוב
 אחיה כי הכתבה מספרת שמה,

וש אלקטרוניקה מהנדס הוא
 שיחות הקליטו יחדיו ד,שניים

ש השר, עם ביותר אינטימיות
יש בעיתון מכן לאחר פורסמו

 שפירסום שחשב ולמי ראלי.
 הזיק דיין משה של אהבותיו

קש ״כל :העיתון מבשר לו,
 המעיטו לא רנשים, עם ריו

מל מנצח של מהפופולריות
 כתבה כל הימים. ששת חמת
 מאדירים רק הנושא, על וספר

 תיירות מאוד הרבה שמו. את
 ליפול כדי רק לישראל באות

בזרועותיו.״

 החנינה מבקשות אחת 1
 -שולחנו על שיונחו הראשונות

 קציר, אפריים הנשיא של
כ איש חצקל של תהיה

או את לחון המבקשת פית,
 בגלל למאסר שנדון זוהר, רי

 והכאת בביר,״מ התפרעות
 עצמו זוהר לאורי שוטרים.

 בתקופת לעסוק שיבקש הציעו
 אורי בעבודות־חוץ. המאסר

רו לא ״אני :בנימוק סירב,
בפניהם.״ להתחנן צה

■  של הפרלמנטרי הכתב י
 במיז־ פגש גולן, מתי הארץ,

ה הנהלת יו״ר את הכנסת נון
ש ברעם, משה קואליציה

 אותו: ושאל מחוץ־לארץ, חזר
ה הנסיעה?״ היתד, איך ״נו,
העוב ״עצם ברעם: לו שיב
 חודש במשך דאיתי שלא דה
טוב.״ כבר זה אבנרי, אורי את

■  של השלום שידורי ׳
לבאר־ גם הגיעו נתן אייכי

דר של גבה־הקומה בנוישעיהו גלעד  הכנסת י
 שנערכה במסיבה ישעיהו, ישראל'

 הלומד גלעד, קציר. אפריים הנשיא השבעת אחרי הכנסת במישכן
 למסיבה הגיע צדוק, חיים עו״ד ח״כ של במישרדו והמתמחה מישפטיס

 וחצי ספרדיה חצי שהיא ירוקת־עינייס, יפהפייה, בחורה בחברת
 יש שלך שלאבא זה ״איך :מהאורחים כמה על־ידי נשאל אשכנזיה,

גבוהים.״ מישפחתי בני כל מאבי, ״חוץ :השיב ?״ גבוה כזה בן

 העיתונאי על השפיעו שבע,
 ועורכו בעליו שתיל, יצחק

ידיעות המקומי העיתון של

 תנועת חבר שתיל, באר־שבע.
 של לבקשתה נכנע החרות,

מיבצע אירגן יהודית, אשתו

 השלום, אוניית למען תעמולתי
עי -של הראשון בעמוד פירסם

 מבקש הוא בה מודעה תונו
 וימאים אלטקרוניקה מהנדסי
 ומסביר האוניה, לצוות להתנדב

כס תרומות לשלוח אפשר איך
 לריב לא כדי לאייבי. פיות

ב הדוגלת תנועתו, ראשי עם
שב דבר — לירדן גדות שתי

 השלום, את יקרב לא וודאי
או ישאלו ״אם :שתיל אמר

 עושה אני איך חרות ראשי תי
 שאצלי להם אסביר כזה, דבר

 דימוקראטיה. קיימת במישפחה
אשתי.״ של היוזמה היתד, וזו

ב הטלוויזיה בניין ליד 9
בית־ד,ח בזמנו ניצב ירושלים,

מס לפני ירושלים. חוטי רושת
 בית־החרושת הפך שבועות, פר

 השידור, רשות הנהלת למישכן
 זכו הארוכים מסדרונותיו ושני

 הציבו אחד במיסדרון לשמות.
 שם על רוטשילד, שדרות שלט
ה ברשות המנגנון אגף ראש

שילד, מרים שידור  ש־ רוט
ש הוועד חברת בזמנו היתה
ן חנק■־ את הדיח תו כ מ גי

 והד :הרדיו כמנהל תפקידו
מע לשלט זכה השני מיסדרון

 הי- דרך בגלל וזאת קפקא, בר
 מי כל לעבור שצריך סורים
השידור. רשות להנהלת שבא

 הכי הכתב רז, מנשה 9
 כבר הנמצא בטלוויזיה, מנוסה

תקו את סיים בניסיון, שנתיים
 בתל- שלו הארוכה הניסיון פת

 ניסיון לתקופת הועבר אביב,
בירושלים. הטלוויזיה במערכת

 בין קיימים יחסים איזה 9
ש בפגישה 1 והצלם העיתונאי

הרא העורך של בביתו נערכה
 ובמחאה נח״ל במחנה של שי

הצ סיפר עני, זאב גדנ״ע,
 לע כרעם מיכה הוותיק לם

 לשאלתו העיתונאית. עבודתו
צרי איך הנוכחים, אחד של
 הצלם בין היחסים להיות כים

 השיב לכתבה, היוצאים והכתב
 להיות צריכים ״היחסים :ברעם

 חייב מהם אחד :זוג אצל כמו
!״להידפק

ה הטלוויזיה תוכנית 9

ה י י ד מפקדה שהיה זאבי, (״גנרי״) רחבעם המרכז פיקוד אלוף עם יחד מרומם, חח במצב 11111 ו
הסאטירי בקאברט שנערכה במסיבה המרכז, פיקוד בלהקת שירותה בתקופת הבכיר 11( 11 / מ

 שמחה הפצועים אבי של בחסותו נערכה החתונה מסיבת גולדוואסר. רפי השחקן ושל שלה החופה אחרי
 שושיק אלמגור, גילה (משמאל), שאול ניצה השחקניות בה ובלטו לביא אריק על־ידי הונחתה הולצברג,

 שהצטרפה כלבתו בלוויית שבא כספי, מתי הזמרים לביא; ואפרת אסטרוק עידית פרדו, טובה שני,
בוקר. יורם והפנטומימאי ליטאני דני הפצרותיו, למרות לרדת סירבה הבמה, מעל שר כאשר גם אליו

 שבהפקת חקירה, ועדת חדשה,
שע בשבוע דנה שנער, דב
 את לבטל יש האם בנושא בר

 שאר בין החוקיים. ההימורים
 איגרות מוכר גם הופיע העדים,

 על מיקרים על שסיפר פיס
 להגרלית המתמכרים אנשים

 שלא מה חייהם. את והורסים
שבהמ זה מוכר, אותו סיפר
 הצילומים, תחילת שלפני תנה
 ל־ כרטיסי־פים עישרות מכר

 בתוכנית -התוכנית. משתתפפי
 בית־דין, של במתכונת הבנוייה

 -מהפקול״ ליבאי דויד שימש
 באוניברסיטת למישפטים טה

 עויך־ כיושב־ראש, תל־אביב ,
ה את הציג זוהר אלי הדין

 י־ ההימורים ביטול נגד עמדה
 א,לדו■ יורם עורך-הדין אילו
 מלך את בארץ שייצג זה אי,

 היה לנסקי, מאיר ההימורים
ההימורים. ביטול בעד

המפור האנשים אחד 9
 בארץ, הקולנוע אנשי בין סמים

 שהחל האיש צ׳ין, צ׳ין הוא
ושו כמנקה שלו הקאריירה את
 בהרצליה, הסרטה באולפני מר

 בתפקידי־אורח עתה מופיע
הישרא הסרטים בכל כמעט
 מופיע בו האחרון הסרט לים.
מנ של קזבלן הוא צ׳ין, צ׳ין
 צ׳ין זכה השבוע גולן. חם
מע יקרת־ערך: במתנה צ׳ין
 במחיר תותבות שיניים רכת

מהס חצי ל״י. אלפים שלושת
ה שחקני על־ידי נתרם כום
 מנחם על־ידי השני והחצי סרט
 שהגיש במישפט שזכה גולן,
 זילברג, יואל הבמאי נגדו

 צילומי את להפסיק שתבע
 הסרט שזכויות בנימוק קזבלן

 שלמה השופט לו. שייכות
 שעל בפסק־דינו קבע לכונכרג

 ל״י 1500 לגולן לשלם זילברג
 הכסף את המישפט. הוצאות

 השיניים עבור גולן תרם הזה
צ׳ין. צ׳ין של

 של פומבית בהקלטה 9
 שנערכה מני, ממני התוכנית

ב וייז באולם הסטודנט ביום
 התוכנית מנחה סיפר ירושלים,

 ״שאלו ז פאר מני הבדרן
 עושה אתה ,מה שלי: חבר

 השיב שלך?׳ הפנויים בערבים
לע אותם שולח ,אני החבר:

״,בבניין. בוד

י ק סו ע פ ו ב ש ה
 קם, יגאל הסטודנט •

 זוטר- אצלנו האתון״: כ״פי
מכ התקנת תיתכן: לא גייט
שנ תימשך כזה האזנה שיר

תיים.״
במקו ״שערורייה הנ״ל: •
\."¥31:<ן-:ס:31-ס01511*;ז : רות
האקד ״החופש : הנ״ל •

 נרות כמו הוא בישראל מי
פ לא אבל מאיר, — חנוכה
עיל.״
יזהר: ס. הסופר •

קרמי כמו הם ערכים ״אצלנו
משמ ואחר־כך שורפים קה:
לעד.״ אותם רים

 ״גדי־צה״ל״, מפקד •
ב ״הצברים לבני: יצחק

 זיקנה, מהי להבין יתחילו ארץ
ב ישב בן־אמוץ דן כאשר רק

זקנים.״ מושב

 כית־המישפט שופט •
 חיים כתל־אכיב, המחוזי
 של כמישפטה דכורין,
תפאר תהיה ״לא :פרוצה

הזו!״ הדרך על תה


