
האינטימיות שיחוחיהק את נהקלים אילם הסלוחיה צלם

הסוס את תיראינה שנשותיהם עתה המנתרים לעמרה, תבדיו של

קב לשר־המישפטים ■ ע  י
 שמור שפירא שימשדן

 בשדרות ביתו ליד מקום־חנייה
 זכות את בתל־אביב. קוץ־קיימת

 השר, של בנו גם ניצל החנייה
 שירש - שפירא גמליאל

 בשותפות אביו מקום את גם
 מיכאל עורכי־הדץ עם שלו

 השבוע קרני. ויהודה פירון
 החנייה מקום כי גמליאל גילה

 מכוניתו על־ידי תפוס השמור
 לפנות ביקשו השכנים, אחד של
 החל התרגז, השכן המקום. את

 ״המקום :גמליאל על צועק
 השר, למכונית רק מיועד הזה
או יש לי !משפחתו לבני ולא
 לך!״ כמו עליו הזכויות תן
 מכוניתו, את התניע השר בן

אחר. חנייה מקום לחפש נסע
 שר־־המיסחר־והתעשייה 8
 לפוש החליט כר־לס חיים

ה מבין באלה ממאבקו קימעה
ל מסכימים שאינם תעשיינים

לה ולנסות המחירים הקפאת
 ב־ אחרות. בדרכים אותם בין

 הוא האחרונה מוצאי־השבת
 הקסם סוד בסרט לחזות הלך

 לואיס הבמאי של הבורגני
ה ידידו עם יחד בונואל,

שפירא. אורי תעשיין
 אמיתי? דוקטור זה מה

ה שערכה העיתונאים במסיבת
 גולדה ראש-הממשלה שבוע

 דיווחה בה בירושלים, מאיר
 למלחמה הוועדה פעולות על

הבי מנכ״ל הסביר במצוקה,
 כץ ישראל ד״ר הלאומי טוח
 של מנקודת־מבטו ההבדל את

 ,הדוקטור לי: אמר ״בני בנו:
אמי דוקטור הוא בקופת־חולים

 ואילו ילדים, של דוקטור תי
תיקים.׳״ של דוקטור אתה

הפי דיין משה בחוגי ■
 הבאה: הבדיחה את השבוע צו

 בריאותו מצב ״מה שואלים:
 התשובה: ״1 אלץ יגאל של

 הוא דאגה, מעורר ״מצבו
בריא.״
 של הוועדה־המרכזת חבר ■

ה הליברלים מטעם ההסתדרות
 הגיש זיידל, הילל עצמאים,

ההס מזכ״ל נגד לוועדה תלונה
 על כן־אהרון יצחק תדרות
 כדי ההסתדרות של במה שניצל
ה עבור תעמולת־בחירות לנדל

 זאת עשה שהמזכ״ל אלא מערך.
 לכנס, הגיע בן־אהרון בטעות:

 המערך, של כנס שזהו חשב
ב שלו. בנאונדהתעמולה והחל
 כי לו נאמר כאשר נאומו, סוף

 ההסתדרות, אנשי בפני דיבר
 לי אמרתם לא למה ״אז :שאל

 לי שלחתם לא למה קודם?
?״ הנאום באמצע פתק

 עיריית לראשות המועמד ■
 אלוף גח״ל, מטעם תל־אביב

 להט, (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.)
 שרצוי למסקנה כנראה הגיע

 שירות בין הקשר את לשכוח
ש בשבוע עיר. וניהול בצבא
״ניס מודעותיו: הכריזו עבר,
 בעיתות אנשים הנהגת — יוני

 השבוע, מלחמה.״ ובעת שלום
זה. קטע הושמט

הע מה המדור במיסגרת ■
בתוכ ? לראש הדם את לי לה

גי גלי־צה״ל, של הלילה נית
 של המשפטי היועץ השבוע לח

 יעקב למראיין שופסקי, ויי■ מרדכי תל-אביב, עיריית
 בין כי אגמון, (״יענק׳לה״)

 אחד השבוע אותו הרגיז השאר
 בנייה שינויי שביצע הח״כים
מו לפרסם חייב והיה בדירתו

 כך על המזהירה בעיתון דעה
 המודעה את פירסם שכניו, את

ששכניו כדי בערבית בעיתון

הז ניבהל, הנוטר הבית.
שהתחי הבניין עובדי את היר

 את והזעיק למיקלט לרוץ לו
שהמכו התברר אז המישטרה.

בטחוני. כתרגיל שם הוצבה נית
■  עמום שכאלה חיים איש י

 ארבעה במשך שסייר אטינגי
הדרו באמריקה חודשים וחצי
 חודשים שלושה אחרי זכה מית׳

העי אשתו של להצטרפותה
 ביום אכידר. תמר תונאית
 בהאיטי — לפגישתם הראשון

משו באווירה תמר הרגישה —
 מסתבר שלהם. בבית־המלון נה

 אותה, למתוח החליט שבעלה
זו גרים בו במלון דירה שכר
 בהאיטי. להתגרש שבאו גות
 לסידד הדואג מיוחד, מלון זהו

 כש־ שעות, 24 תוך רי־גירושין
 בגירושין המטפל עורך־הדין

המלון. בעל גם הוא
לתיאט בחוג התלמידות 8׳
 תל־אביב אוניברסיטת של רון

 מבקשותיו לאחרונה מופתעות
ל שלהן המרצה של החוזרות
 השחקן התיאטרון, תולדות
 לו לאפשר לס־ארי, שמעון

 אחת כל שכמעט בראי, להציץ
 הג׳יג־ לב־ארי בארנקה. נושאת

 הצי לקראת זקן, לגדל החל ג׳י
 הצייר חיי על שלו גת־היחיד
ומ ואן־גוד, ויגסט האדמוני

אדמדם. זקנו גם אם לראות צפה
 המצטיינת הספורטאית 8

הח שחמורוכ־רוט אסתר
 שלה, הקאריירה את לגוון ליטה

 :לעיסקי־השעשועים גם נכנסה
 עם בחוזה־הקלטות זכתה היא

ל מתכוננת תקליטים, חברת
 פיז־ שני ראשון, בשלב הקליט,

עבורה. במיוחד שנכתבו מונים
מל גדולה עיסקה סיום 8

 כוסית בהרמת בדרך־כלל ווה
כא היה גם כך חריף. משקה

 כמה של עיסקה נחתמה שר
 נציגי בין דולרים אלפי מאות

 אנ* לקבוצת בארץ קרטיס הלן
 ליצוא מקפריסין, שי־עסקים
לקפרי לא־מעובדים תמרוקים

 במישרדו נחתמה העיסקה סין.
 סולד יעקב עורך־הדין של

? לח צריך עכשיו ״טוב, מון
 עורך־הדין אמר בשתייה,״ גוג

 חיפש שבמישרדו, לבאר וניגש
 חצי רק ומצא — דקות מיספר
 בלית- זול. חוק יין בקבוק
היין. את הנוכחים שתו ברירה,

השבוע פסוקי
!| ך ■ו 1 ד 1 ? ! הפופולרית הסידרה שהיתה בוננזה, המערבוניס סידרת כוכב גרין, לורן הוא הלוא !

171 1^1 1 1 1 1 קנדי יהודי גדין, בישראל. נמצא האמריקאית, בטלוויזיה אי־פעס שהוצגה ביותר 1
 האמריקאית בטלוויזיה הוקרנה הסידרה קארטר. בן של תפקידו את בסידרה מילא שלו 60ה־ בשנות
 גרין, גרין. השתתף שבכולם סרט, כל שעה של באורך סרטים 500 הופקו בהן רצופות, שנים 14 במשך
 עבור ירושלים על תעודתי סרט בישראל הסריט חמש, בת ולבת 28 בן לבן אב שהוא

 מיכל בחברת נראה הוא בתמונה וכמספר. ■ כמורה־דרך משמש הוא בה הקנדית, הטלוויזיה
העתיקה. העיר צלליות כשברקע הירושלמית, בדירתה אותו שאירחה ניו־יורק, תושבת ישראלית אופיר,

 ההסתדרות מזכ״ל •
ה ״חוקת :כן־אהרץ יצחק

 מתושלח.״ מימי היא הסתדרות
רו שלום העיתונאי ס

 בחירות: שנת ״מפלאי : זנפלד
 ללכת, שעתם שהגיעה רבים,

לרוץ.״ החליטו

ולהתנגד. לקרוא יוכלו לא
 יום־ההול- מסיבת מועד 8

 עדיין לטלוויזיה החמישית דת
 התקין בינתיים אבל נקבע. לא

 ניס־ מצלמה גיל חיים כבר
 את והקליט צילם במיזנון, תרת

 הפנויות, בשעותיהם העובדים
 ל־ — במסיבה לשדרם במטרה

ה שהנושא מסתבר כשתתקיים.
 יחסי״המין היה בשיחות עיקרי

 שהתקנת ולאחר העובדים, בין
ל נודעה הניסתרת המצלמה
 אחרי רצים החלו הם עובדים,

 שיוציא בפניו מתחננים גיל,
מת הם כי עליהם, הקטעים את

נשו עם למסיבה לבוא כוננים
החוקיות. תיהם

החל כנר שדן לאחר 8י

ע ק,3פ ק, >צחו חו אבל צ
ל ממתינים כאשר :אינפלציה • ח ר שנה 18 (כורם) ל

 בפני בהופעותיו בהדרגה ממעט
ה תפקידו בגלל הקטן, המסך
ב הביצוע חטיבת כמנהל חדש
 עסוקה מור ותקווה רדיו,

ה ערכה שלה, הלידה בבעיות
.7 במקום ראשונה מסך בחינת טלוויזיה
ביטחון. לייתר ל״י, 100,ב״ססס כתובה :כנ״ל • ל זומנו מתוכם קריינים. 15ל־
ובין הבריטי בית־חלורדים חברי בין השווה הצד מה • הרדיו קרייני נוספת בחינה
. על עובדים ואלה אלה :אשדוד נמל פועלי ה מ ר ו נ גור, שולמית אלון, מרים
ת :גולדה • ר נחמה. חצי רבים, ש ו ינון, גסי דורון, שרה
ומוחמד (ירושלים) יריב אהרון אחרונות: חדשות • מיו קורם שיעברו קרן, דני
תפקידם. את סיימו (פאריז) בודייה סוד!. 1351 20 111 ק3מ15 :בורייה מחמוד •התלמיד הטלוויזיה. מטעם חד ב יזכה — בקורם המצטיין
ד • ל . את מחפשים :בתל״אביב נחטף י ק ד נ ס ה לשבחים זוכה בינתיים תפקיד.
־ היבחר. ל רוצים ה עירים צ :צה״ל • שעבר המתח מלבד דורון. שרה
(בש). ש ש באר :הנגב בירת • מס עליהם עברו הנבחנים על
ר נתקל באשדוד • צ ו ם. ע ז בענבי ב הב כאשר מתח של דקות פר

הטל בניין שבפתח הנוטר חין
ליד חונה חשוד בטנדר וויזיה

18707 הזה העולם


