
ה ד ל ה גו רג ס אפילו סי ח ״ ת ה  ל
ת ע צ ה ת של השלו□ ל א ד א ס

4

 עמד לא־נעים במצב !■
 של היום ענייני מחלקת מנהל

כשבי אמיר, רפאל הרדיו,
 שר־האוצר את לראיין קש

 שזה לאחר ססדר פינחס
 בארצות- האחרון מביקורו חזר

 את לתדרך ניסה אמיר הברית.
ו הראיון, בנושא מראש השר
 :בקולו עליו הרעים השר

ל אותי! לתדרך רוצה ״אתה
לע מעיז היית דיין משה

ד׳ דבר שות ה מ

 ישראל החמיצה כיצד 8!
מצ עם לשלום סיכוי 1971ב־

מעור אחד השבוע סיפר רים
 דה־בור־ ארנו הניחוויק, כי

 רד לצמרת המקורב שגרייס,
 לעיתונאי במצרים, שילטון

 כן־פו־ (״שייקה״) ישעיהו
ת  העניק 1971 ״בפברואר :ר

 ראיון סאדאת אנואר לי
ש לראשונה אמר בו חשוב,

ולח בישראל להכיר מוכן הוא
 טסתי משם בשלום. איתה יות

 עם תחילה ניפגשתי לירושלים.
 שהתרשם פרם, שמעון השר

 הראיתי אותו מהראיון, מאוד
נפ אחר־כך פירסומו. לפני לו

ש דיניץ, שמחה עם גשתי
 ראש־ לישכת ראש אז היה

 ל- מאיר. גולדה הממשלה
 דיפלומא־ ששני הודעתי דיניץ

 אותי, שהכירו בריטיים, טים
לא לו, למסור ממני ביקשו
 סאדאת את לקחת עליכם מור:

ב באמת רוצה הוא ברצינות.
 די־ אותו. תבשילו אל שלום.

 אל אותי שהכניס לפני ניץ,
 שהיא לראיון מאיר הגברת
 ממני: ביקש לי, להעניק עמדה
 לי שאמרת מה כל על תחזור

 ראש-הממשלה. באוזני גם
הק מאיר גברת זאת. עשיתי
הני לא בהוסר־סבלנות, שיבה

הפסי דברי, את לסיים לי חה
 אינני ,אם ואמרה: אותי קה

 אותי. לראיין כדי באת טועה,
שאלו את תציג בבקשה אז

 הגברת החמיצה לדעתי, תיך...׳
 הסיכוי את זה במועד מאיר

 אי־פעם שהיה ביותר הגדול
 ולהגיע המילחמה את למנוע

הד את מניח להסדר־שלום
עת.״

היש הטלוויזיה צוות 8!
ל כנראה הגיע בז׳נבה ראלית
 השלום שיחות כי מסקנה
 הצוות ארוכה. תקופה יימשכו

 לבניין סמוך גדול, בית שכר
 כבסים המאוחדות, האומות

העל בקומה לפעולותיו. קבע
 הצוות חברי יתגוררו יונה
 קול־ישר־ וכתב בן־ישי רון
 ואילו קרסין, מיכאל אל

הציוד. את ישכנו הם במרתף

 אסר סוכנות של הכתב 81
 מרכוס בישראל, שיאטד־פרם

 לפני יום טיל קיבל אליסץ,
 בז׳נ־ מהוועידה לישראל שחזר

 איבד כי לו התברר כאשר בה,
 את שכלל מיסמכיו, תיק את

ל הטיסה כרטיס ואת דרכונו
ב שוטט שעתיים במשך ארץ.

 בהן והחנויות המיסעדות כל
 מצא לא אך יום, באותו שהה

הת לאחר לבסוף, התיק. את
 אסושיאטד־ סוכנות ערבות

 תעודת*מסע לו הוצאה פרס,
וכרטינר-טיסה. ישראלית

 שני בין הראשון הקרב 8
י העיר, ראשי י ה יליו1י ת

ה אלמוגי ויוסף ירושלמי
ב שהיה מי על נערך חיפאי,

 הזודג׳ס תנועת מזכ״ל זמנו
ל שחזר יחס, יונה בלונדון

 יום־ מילחמת פרוץ עם ארץ
של לדוברו הפך הכיפורים,

 ו דרת בס ךי"| [] [[|||
י " '  נחו הצלם י י י■ י
חולץ דיין תעלת־סואץ. במערב

עזוזיאל הכספים איש 8
 לארץ כשהגיע הופתע עינב
 הסנדי של האחרון הגליון
נו פרק ובו הלונדוני, טלגרף

 יונדהכיפורים. מילחמת על סף
 את תיאר בכתבה ניכר הל?!

 יבואני מגדולי שהוא עזחואל,
 ב־ שירת ואשר לישראל הבשר

באוג פיקודי בתפקיד מילחמה
מומ שרץ. אריק של דה

 העיתון, מספר בבשר, חיותו
 כוחותיו הגיעו כאשר נוצלה

 גדול קירור למחסן שרון של
ש עזריאל, קפוא. בבשר מלא

 את לבדוק כדי למקום הובהל
 לגלות הופתע הבשר, איכות

דד בסין הוא הבשר מקור כי

 על־ידי שצולמו שיגרתיות לא ותות
 המתוקים המים תעלת ליד גוטמן

את מתוכה להוציא כדי נעלו, את

איתן, ולטר בצרפת לשעבר
 (״מוקה״) מרדכי (מיל.) אלוף

ה מישלחת ראש שהיה לימון
ב מישרד־הביטחון של קניות
 שר־ למקום הגיע כאשר צרפת.

 שמעון התחבורה־והתיקשורת
 פניו את סלומון קיבל פרס,

 ישב בו לשולחן אותו והוביל
 ממקומו, קם בגין בגין. מנחם

 אותו ונישק השר עם התחבק
 הכפיים מחיאות לקול לחיו על
הנוכחים. של

 שבוי־ מיספי לפני רק 81
 לתיאטרון המרצה קיבל עות

בירוש העברית באוניברסיטה
את אפרת גדעון רד״ לים

 1 וחוזר השרוכים, את פותח החול,
 שיצא הראשון הצילומים באלבום
ובאנגליו בעברית בהסברים מלווים

המקומי. החזן הוא שבוע,

ה של ידידיו כאשר 8'
מת אופיר שייקח שחקן

 נשמעו״ ״מה אצלו עניינים
 ״בסדר, לתשובה: זוכים הם

כיסוי.״ בלי אבל

 שהיה מי של לדעתו 8!
חד כתב שנים שלוש לפני עד

 הישראלית, בטלוויזיה שות
 המצב השתפר סוקר, יוסי

ואמצ ציוד מבחינת בטלוויזיה
 לפני שפרש יוסי, הפקה. עי

 ככתב מעבודתו שנים שלוש
כת על שהוטלה צנזורה בגלל

 מפגרים, ילדים בנושא שלו בה
ב־ שם עסק לבריטניה, נסע

 מופיעות התמונות הנעל. את .ועל
 כשהם יום־הכיפורים, מלחמת על

לחוץ־לארץ. בעיקר מיועד והוא

 בבית־ ללמוד הספיק שלא
הספר.

 הסרט צילומי בעיקבות 8!
 להיות המיועד באילת, משה

 טלוויזיונית, בסידרה מוקרן
מ כמה בעיר לפגוש אפשר
 הבינלאומיים. הקולנוע כוכבי

 ביותר הרבה תשומת־הלב את
ה ללא־ספק מושכת מביניהם,
ד השבדית שחקנית רי ג נ  אי
 טיפת כל המנצלת טולין,

 כל וכמו לחוף. לרוץ כדי שמש
 גם בים, המתרחשים הניטים

 או זה חלק פעם מדי נשמט לה
ה מה אז הביקיני. של אתר
ב מוקפת היא שתמיד פלא

חיילים? של גדולה חבורה

 על- שוכנע אך בחיפה, אלמוגי
ה לתפקיד לעבור קולק ידי

 את השאיר בירושלים, דובר
דובר. ללא חיפה עיריית ראש

 בסרט עזית תפקיד את 81
 סי על הצנחנים, כלבת עזית

 גור, מוטה אלוף של סיפרו
 דווקא. זכר ממין כלב מילא
 אנגל■ משה של כלבו זה היה

 חדש כעולה לארץ שהגיע סרג
 מילחמת אחרי מדרום־אפריקה.

 בין הקשר חודש יום־הכיפורים
הת אנגלברג לצנחנים: הכלב

 סופח לצבא, ריכבו עם נדב
 פיקד עליה הצנחנים לחטיבת

ה ששת במילחמת גור מוטה
 משימות עליו כשהוטלו ימים.

 שזה החליט ליליות, שמירה
מהחופ לבד. לשמור עסק לא
 יחד חזר שקיבל, הראשונה שה
 לכל מאז איתו יוצא הכלב, עם

שמירה.

 לאחרונה המפתחת עממית,
 כבש. בשר של נירחב יצוא

סיפו את מסיים טלגרף הסנדי
 :עינב עזריאל מפי בציטטה רו

 לייבא ניסיתי רבות ״שנים
 ו־ ,העממית מסין בשר ארצה

הצלחתי.״ סוף־סוף

 הליכוד מראשי רבים 81
 להשתתף כדי השבוע התפנו

 איש של בתו אילנה, בחתונת
 פרידריק הצרפתי העסקים
אגו יו״ר גם שהוא סלומון

ל ישראל־צרפת, הידידות דת
 הכירה אותו אמריקאי סטודנט

בירוש העברית באוניברסיטה
 בחתונה האורחים 600 בין לים.

 אפשר גילטון, באולמי שנערכה
 מג״ הח״כים את לראות היה
 קרמרמן ויוסף בגין חב

וי אלימלף ח״ב מחרות,
 מנכ״ל מהליברלים, מלט
ישראל ושגריר השידור רשות

 כל כמו שלו. הדוקטור תואר
מוק עדיין הוא צעיר, דוקטור

 האחרונה בשבת מהתואר• סם
 הגלריה במועדון גילת ישב

 נכנס כאשר בירושלים, הקטנה
 בקול ושאל יהודי למקום
 דוקטור?״ כאן ״יש בהול:
 והשיב: ממקומו, קפץ גילת
 דוקטור אני אבל אני, ״כן,

 את קיבלתי עכשיו רק חדש.
 איתי בוא חשוב. ״לא התואר.״

חו ״יש האיש, לו ענה מהר,״
 אני ״אבל גילת: נסוג לה.״

דוק אני לרפואה, דוקטור לא
לפילוסופיה.״ טור

 חברת ושליט המיליונר 81
 קור״ ברני לשעבר, אי.או.אס.

 בבית־סו־ עתה העצור נפלד,
שו האשמות בגלל בז׳נבה הר
 בחברה, לפעילותו בקשר נות
ה האדם מוחלט. בבידוד נתון

ב פעם לראותו, הזוכה יחידי

 שימש פירסומת, סירטי הפקת
 פרד של כעוזרו גם היתר בין

מן,  נשיא הסרט את שביים זינ
 לבדוק מטעמו נסע הכוונת, על

ל חזר בבולגריה, צילום אזורי
 יום־ מילחמת בתחילת ארץ

 הרדיו ככתב שימש הכיפורים,
להיש החליט הקרבות, באזורי

הביט שהמצב עד בארץ אר
לתפ עתה יחזור יתבהר, חוני
חדשות. ככתב הקודם קידו

ב התרחש אמיתי נס 8!
המקו נער־השעשועים אילת:

 ללמוד התחיל נלסון רפי מי
 באשמתו והכל ברצינות, תנ״ך

 ברט האמריקני הכוכב של
ב הוא גם השוהה לנקסטר,

 משה. הסרט הסרטת לצורך עיר
 לא- בקיאות גילה לנקסטר

יהו ובהיסטוריה בתנ׳׳ך רגילה
ה יהודי. שאינו למרות דית,
 ריגשי־נחיתות, לרפי גרם דבר
מה את להשלים החליט והוא

ח ל רוו ה ה ז ה


