
 !:,חייל את מוהיר שרון אריק
אגשיםהממשלה!״ את תפיל! ״אל

 ממשלת־ מווגרי עשרה ■1
ש השבוע בסוף ערכו ישראל

 צה״ל כוחות אצל ביקור עבר
 תעלודסו- של המערבית בגדה

 על גם סיירו השאר ביו אץ.
ה מעל צד,״ל שהקים הגשרים

 האלוף להם הסביר שם תעלה,
 את שרון, (״אריק״) אריאל

 על ראש־הגשר הקמת שלבי
עומ עצמם כשהשרים התעלה,

 כך כדי תוך הגשר. על דים
 חיילים, קבוצת במקום עברה

 אחד השרים. סביב שהצטופפה
 שר־הסעד אל נדחף החיילים
 הפיל וכימעט חזני מיכאל

 את אריק הזהיר למים. אותו
!תזהרו !״תזהרו :החיילים

!״הממשלה את תפילו עוד אתם

הממש שרי עלו כאשר 8
 אותם שהביא המסוק אל לה

 מסביבם התקבצה שוב למקום,
ת־ ה הם אולם חיילים. קבוצת

מתח אני ודווקא שרציתי. ממה
השח על ביקורת הזמן כל תי

!״עיתונאים כמה של צנות

 אירעה אחר מסוג תקלה 8׳
 כתבה שידור בעת לטלוויזיה

 הכין גיל גיל. חיים הכתב של
 של שיריון יחידת על כתבה
 תע־ של המערבית בגדה צה״ל

חיי ראיון כדי תוך לודסואץ.
קבו במקום הופיעה היחידה לי

 ה־ ליחידה. השייכת בנות צת
והת הטנקים אל טיפסו 8חיילנ
 לא אותם החיילים עם חבקו
 מישהו העיר לפתע רב. זמן ראו

 טנק, זה כאן .״חברה, מהצד:
 העבירו איך זונות!״ בית לא

לשי זד, קטע הטלוויזיה מנהלי
הטל שלאנשי מסתבר דור?
להע שיטה יש והרדיו וויזיה

ש חוששים שהם קטעים ביר
מוס שהם בשעה להם. ימחקו

לביקד שלהם החומר את רים
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 האשת היא כי טוענת מרוקו, יוצאת למשפחה בת החיפאית, הזמרת
 רוצה היא מועדונים באילו בדיוק יודעת היא הערבים. אצל שלנו

 מספר לפני וקהיר. — ביירות — בדמשק שלה ההופעות בסיבוב להופיע
בדר מצויירת כשהיא ערב במדינות קזביאנקה, מאיה הופיעה שנים

במוע הופעה אחרי בביירות מצולמת נראית היא בתמונה צרפתי. כון
 של אחיו בן חילוואי, וג׳ורג׳ (מימין) לבנוני שחקן בחברת מקומי דון

 המילחמה שפרצה בעת בחו״ל ששהתה מאיה, דאז. לבנון ממשלת ראש
חיילים. בפני להופעות המתנדבים האמניס אל להצטרף לארץ חזרה

 שרון האלוף למראה יותר להבו
 הממשלה. שרי למראה מאשר

 בצעקות הביעו התלהבותם את
 א^ריק!״ ריק!—״א קצובות:

תפ ״חברה, :האלוף להם אמר
 אותי יזרקו עוד להתלהב. סיקו

בגללכם.״ מהצבא

 שנדפקו האנשים אחד 8!
 הטלוויזיה איש היה במילחמה

 הראשונים בימים שילון. דן
 וגישתו שבוי, מצרי טייס ריאיין

 המיסכן השבוי כלפי השחצנית
 קנאים אצל אפילו זעם עוררה

 קישון אפריים ולאומניים.
ש קבע נגדו, שלם מאמר כתב

האסו קרו כמוהו אנשים בגלל
שי גילה השבוע לישראל. נות
ב קרה, מה פרטי בחוג לון

וי התנהל הראיון לפני עצם: .
 המצרי הטייס בין סוער כוח

ה התבטא ובו ישראלי, וטייס
 בלתי־נסבלת, בשחצנות מצרי

 פחדן שהיה שנסתבר למרות
 בראיון, שילון כשפתח בקרב.

או ויכוח, אותו פרטי על חזר
נמ ממנו מהותיים חלקים לם

ש מפני העורכים, על־ידי חקו
 פרטים לגלות כדי בהם היה

שי מודה ״נדפקתי,״ צבאיים.
שונה לגמרי משהו ״יצא לון.

כש להשתעל נוהגים הם רת
 רוצים הם שאין קטע מגיע

 שהמפקחים קורה כך שימחקו.
 הביקורת בעת שומעים אינם

הא לוא מוחקים שהיו מה את
בשקט. זינו

בך־אר■ אפרים האלוף :■
 התרמה לפעילות שנרתם צי,

מ המילחמה מילווה במיסגרת
 בתוכנית השבוע רואיין רצון,

 צה״ל. בגלי הקצר השישי יום
 המראיין אותו שאל השאר, בין

 על דעתך ״מה :מכוסי דידי
לאחרו הנערך האלופים שיח

 ״הם :בן־ארצי השיב ?״ נה
 מוטב ולכן מדי יותר מדברים

אשתוק.״ אני שגם

מנהל פנחסי מייל, ■
ב ירד באל־על, שלום שרות

 כ- לדרום המילחמה תקופת
 הוא אמנים. המלווה קצין־חינוך

 אילי יגיל, גדי את ליוה
 מור. ם ואגדה גורליצקי,

 אחת של לבסיס הגיעו בסיורם
מפ את מייק כששאל הסיירות.

בהו רוצה הוא אם הסיירת קד
 ״כן.״ סבר חמור השיב פעתם

ו המפקד של לסגנו מייק עבר
השיב הוא גם אותו. אף שאל

ג״נה
לולוברגיידה

 האיטלקית, הקולנוע כוכבת
 הופעתה את לאחרונה זנחה
 להתייצב כדי המצלמות לפני

 ג׳י־ מכרה לאחרונה מאחוריהן.
שציל צילומים של סידרה נה
ברחו הפרטית במצלמתה מה

 צילומים אלה,הס רומא. בות
 ג׳ינה כי המעידים אמנותיים

 בתמונה רגישה. בעין נחונה
 כשהיא ג׳ינה נראית העליונה
שנועדה נוכרית בפיאה חבושה

 שתוכל כדי זהותה את להסתיר
רו בחוצות הטרדה ללא לצלם

 נראית הקטנה בתמונה מא.
איפור. ללא מצלמתה, עם ג׳ינה

 ו־ מייק ״כן.״ חמוצות בפנים
המתר את הבינו לא האמנים

״מא :להם הסבירו לבסוף חש.
 רבות אבידות סבלה והיחידה חר

הח אז כאן.״ מחייך אינו איש
יס שלא עד כי האמנים ליטו
 ומהחיילים היחידה ממפקד חטו

 המקום. את יעזבו לא הם חיוך
 נידרם את לקיים הצליחו הם
 של וחצי שעתיים אחרי רק

הופעה.
 מסריט הרמן, הארי י■
 ״א. הגרמנית הטלוויזיה רשת

 ביותר הגדולה הרשת ר.ד.״,
 צריך היה המערבית, בגרמנית

ב השבוע, בתחילת ליון לטוס
חר באתונה. המהומות עקבות

 הישראלית, האזרחות בעל מן,
מ נורבגי. בדרכון גם מחזית

להש החליט לאומיים, שיקולים
 משדה־התעופה בצאתו תמש
 הדבר הישראלי. בדרכונו לוד,
 בית- שוטרי ביוקר. לו עלה

למ יציאתו את עיכבו הנתיבות
מת אישורים בידו שהיו רות

 להם כשהתברר מצה״ל. אימים
מטו כבר המריא בסדר, שהכל

 נאלץ היה הוא הרמן. של סו
לה ביום. נסיעתו את לדחות

 ישתמש הוא הרמן, החליט בא,
בלבד. הזר בדרכונו

 נראו רבים ירושלמים ■
 מגולחי־ראש. כשהם השבוע

 כדורגלן הסביר התופעה את
 כן■ ארצי ירושלים, בית״ר

קבו את השבת שייצג יעקב,
 הוא כשגם הגביע במשחקי צתו

 ״זה ארצי: אמר ראש. מגולח
של השבויים עם הזדהות לאות

 את להם שגילחו במצריים נו
השערות.״

 על האחרונה הבדיחה את 8
 צדיק: ראובן מספר המילחמה

 ה- בזמן תפסו צה״ל ״חיילי
ה פצוע. עיראקי חייל מילחמה

 ושם לבית־חולים אותו ביאו
 אבל בפיג׳מה. לו להלביש רצו

תו ,לא, ואמר: התנגד החייל
ה לצאת מתכוון לא אני דה!
!״ ערב
 טען שי שמואל המנחה 8!

 ממקורות לו נודע כי השבוע
 את לדחות שהוחלט מוסמכים

 ינואר. חודש עד יום־כיפור
ב אז ״עד שי, לדברי הסיבה,

לאכול.״ מה יהיה לא מילא

 תעלת של המערבית בגדה צה״ל חיילי של היהודית לתודעה דואגגוון שומה הרב
 הדפיס חייל, לכל תפילות ספר לספק בידו שאין מאחר סואץ.

 תמונתו את גם להדפיס שכח לא גורן שהרב מובן לחיילים. מחלקים אותם נייר, דפי על מקוצרות תפילות הרב
הרב. תמונת כשבידיהם התעלה, ליד המתפללת חיילים קבוצת נראית בתמונה התפילה. דפי גבי על (במדים)
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