
ה אוו רבינוביץ/ יהושע לשעבר תל־אביב עיריית ראש של אשתו,ובינוביץ ג
יפו,—אביב תל־ של בתי־הדזולים אגודת כנשיאת גס המשמשת

 בתמונה לבתי־חולים. רפואי ציוד לרכיישת הוקדשו ישהכנסותיו ימים השלושה בן הבאזאר בפתיחת
הבאזאר. פתיחת בערב רכישות בסיבוב דיין, משה שר־הביטחון של בתו דיין־שיאון(במרבד), יעל :השמאלית

 סרן עם ההזדהות הפגנת 8
 הש- נערכה אשכנזי מוטי

 ראש־הממש־ טישדדי מול בוע
 ישי- שם ?והתקיימה שעד,3 לה,
 ההפגנה בעת הממשלה, פת

עי האש גם המקום אל הגיע
 יהושע לשעבר, תל־אביג ריית

 הבניין. אל שנכנס רגינלכיץ׳,
 !מהמפגינים, פסה בו כשהבחינו

 ״הגינוביץ/ לעברו: צעקו הם
התיקים!״ נגמרו הביתה! לד

 ב־ פחות לא !מאוכזב 0!
 דן הסו&ר גם היה מעמד !אותו

ל היה יכול שלא בן־אמדץ,
 !ממראה התפעלותו את הסתיר

ב הלק שנטלו הצעירות אלפי
 ״זה :דן אמר ההזדהות. הפגנת

 פינקס עם להפגנה באתי שלא
 פא־ מישגה זה שלי, הטלפונים

 !פוטנציאל של בייזבוז !זה טאלי.
לעתיד!״ חתיכות של

 ■וייצמן, לשאול ואילו י■ ■
 וייצ־ עזר (יפיל.) אלוף של בנו
חו כשהוא להפגנה שהגיע מן,
מט הזכירה סרוגה, כיפה בש
 לגמרי. אחר משה ההפגנה רת

כסטו !עתה הלומד שאול, סיפר
 בירושלים: באוניברסיטה דנט

 לנהלל, נסעתי ומים ״לפני!כמה
פת ברפת. ולעבוד להירגע ■כדי
ל שר עצמי את !תפסתי אום

הי משה ,לדוד השיר את עצמי
 שרתי שלוא נזכרתי הווה.׳ תד.
 שלוש. בן הייתי מאז השיר את
 אותו שחיברו בטוח הייתי אז

 משה.״ הדוד עבור במייוחד
 דודו !כידוע, הוא, דיין משה

ש מאחר — וייצמן שאול של
אחו היא רות, הקודמת/ אשתו

וייצמן. ראומה של תה

 דווקא דורש אתה ״למה 8
 ולא דיין, של התפטרותו את
 אחד צעק אחרים?״ שדים של

 של לעברו בהפגנה המשתתפים
 ה־ מפקד השיב אשכנזי. מוטי

 נתחיל ״קודם :מעוז־שלא־נפל
לאח גפנה אחר-יכך דיין, עם

 זרק נרגע, לא השואל, רים.״
 רוצה ״אתה :ואשכנזי לעבר
תור־ להרוג :לשיטה לפי שנלך

 איש ״הייתי יפה. סיפר מטכ״ל.״
 היו הכללי המסה ובכל מפ״ם,

ל אך מפא״י.״ חברי שני רק
 שרזן אריק במילואים אלוף

הפ לא !מדוע נוסף הסבר יש
 המיפלגתית השתייכותו ריעה

 מוצאה :לגן־גוריון יפה של
 :שרון סיפר יפה. של אמו של

 של בחטיבה בזמנו ״וכשהייתי
 בן־ של לביתו הזדמנתי יפה,

ה מי אותי !שאל הוא גוריון.
 אמר אז לו. אמרתי שלי. מפקד

 הוא אברהם. ,אה, בן־גוריון:
מוכ חייל הוא מאוד. טוב סחור
 מאוד. יסד, אשח שלו אמא שר.
 ,ספלונ־ היא אותה: מניר אני

 נולד, ■עצמו בן־גוריון סק.׳״
עיירה. באותה כידוע,
 רשות־השי־ מליאת לחבר 8
 יש כץ, אברהם ח״כ ידור,

 ■בישיבה הטלוויזיה. נגד טענות
 ביקש המליאה, של האחרונה

 את משדרים מדוע לדעת ■כץ
 ביום השבוע מישחק תוכנית
 מאוחרת. נל־כך בשעה החמישי
 לראות יכולים לא שלי ״הילדים

״ו התלונן, הוא התוכנית,״ את
 קשר, אז מסתכלים, הם אם

 בבוקר.״ למחרת לקום להם
אר הטלוויזיה מנהל לו השיב

ה את ״לשדר :צוקרמן נון
שמו !עד ■שמונה משעה תוכנית

 ומדי. מועט זמן זה וחצי, נה
 לא נם החדשות לאחר ומייד
 מפני התוכנית, את לשדר רצוי

 מעוג־ צופים יותר כי שהתברר
אפס.״ חמש בהוואי לחזות יינים
 של הראיונות בערב 8:

 השבוע, שנערך שי, שמואל
 מיכא־ ריכקה גם ■השתתפה

 לבמה עלייתה ■עם שמייד לי,
 רד ״אתם :סקופ לצופים זרקה

הד שמעתם לא פה, ■נמצאים
 על החליטו שמעתי. אני שות.

 נרעוש הקהל חדשות.״ בחירות
 ריב־ הוסיפה אז הידיעה. לשמע

 הדש.״ עם בוחרים ,<כן, קה:
 גילתה הראשון, הסקופ !אחרי

ל דומה ״המדינה מינאלי:
 אותה שדופקים ככל סטייק:

מתרחבת.״ יותר היא יותר,
 שנה, 30 מזה לראשונה 8<

 איש את בכסית השבוע ראו
ה מגודל והסרטים התיאטרון

") יוסף והזקן שיער פי ״ג׳ ) 
 לארוחת־ הבר ׳מזמין נחייסי,

 הוא באשר זה היה צד,דיים.
 מישרד־ איש את במיקרה פגש

 יד דויד המהנדס החקלאות,
 לארוחה אותו הזמין ג׳סי גג*

 מלפני משותפת חודיה לזכר
 וג׳&י יוגב :שנים 12מי למעלה

 ל־ בבית־הספר תיאטרון למדו
ה מאחת הקאמרי. של ■תואטרון

 של תפקיד יוגב מילא הצגות
ה ג׳טי את שחקר נאצי, קצין

 מדי יותר התלהב יוגב יהודי.
 ג׳סי את חנק כמעט מתפקידו,

למוות.
 לפרשן לו הולך לא 8

 מר* יואל הארץ, של חבכיר
האחרונים בשבועיים :קום
 להשתמש פעמים מיספר ניסה

 לו שיש הבנקומט, בתעודת
ה בכייכר לאומי בנק בסניף

 בדחיפות נזקק כאשר מדינה,
 חוזר היה הכרטיס למזומנים.

 ״הבנקומט הודעה עם ריק
מקולקל.״

 המגולם שקספיר, ויליאם עם יחד (מימין), שני ושושיק לביא אריקויודה רומיאו
יוליד, הו הבכורה הצגת של הקלעים מאחורי אפרוני, יהודה על־ידי

 כוסית מרימים צה״ל, פצועי למען אור קרן לאגודת נתרמו ל״י, אלף 30 בסך שהכנסותיה, בהביטה,
להט. (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.) אלוף החדש תל־אביב עיריית וראש קישון אפרים הפיליטונאי עם

 צעיר לו השיב ולנוח?״ כי
ה התורכי הוא ״דיין אחר:
שלנו!״ ראשון

 ■שעבר, בשבוע פטירתו, 8]
 אורי הישראלי האדריכל של

פת !באופן שנפגע אפנצלר,
 השפה במוח, משטף־דם אומי

ה הסיפורים אחד את לפירסום
 אפנצלר היה בהם מרחקים

 היה וינה, יליד ■אורי, קשור.
 .מילתמת־העולם־הש־ תחילת עם

 על- נתפס שם בפאריס, נייזה
 קבוצת עם ונשלח הנאצים ידי

 המוות ברכבת יהודיים צעירים
הח לאושוויץ בדרך לאושוויץ.

פריד ז׳אן וידידו, אורי ליטו
אילי־ד,עס מגדולי שהוא מן,

 ואחד בפאריס, היהודיים קים
 השידור תחנת של ■מבעליה
 בריחה ליזום ,1 מיספר אירופה

 לפני נסיעה, כדי תוך מהרכבת
לפ הצליחו הם ליעדה. שתגיע

 והתכוננו הקרון דלת את רוץ
 אחד התנגד שאז אלא לקפיצה,
 מחשש לבריחה, בקרון היהודים

ה שכל צורך היה ייתפסו. פן
למ כדי יימלטו, ■בקרון נוסעים

 האפשרות את הנותרים מן נוע
 הבורחים תוכנית את להסגיר

 חקירה. של במיקרד, לנאצים,
 להכות ■וז׳אן, אורי נאלצו לכן
להש בכוח ■ולאלצו האיש את

 את שהצילה בבריחה, תתף
 דא* מרשל :האיש שם חייו.
של היהודי יצרן־המטוסים סו,

 המירא־ את עתה המספק צרפת,
הערביות. הנפט למדינות דים

 שר־המישפטים, שהיה מי 8
 לא שפירא, שימשון יעקוב
 גיום-הכיפו- כישנתגרר הופתע

השתפ הערביים שהצבאות רים
 של הנבואות לכל בניגוד רו,

ה את לו הזכיר זד, המומחים.
 פועל־בגיין. היה שבהם ימים

 הארץ על !עברה 1927 בשנת
 ב- קשר, שפגעה דעידת־אדמה,

כירוש הערביים בתי־ר,לבנים
פס אולם וביפו, בשכם לים,
 שהיו היהודיות, הערים על חה

 וסכך בתוצאה ממלט. ■בנויות
הער בעלי־הבתים גם התחילו

 יהודיים, פועלים להזמין ביים
פרוספרי התחילה אלה ועבור

יימ שזה בטוחים היו הם טי.
ומסו לא ״הערבים כי לנצח, שך

 אבל במלט.״ לעבוד ללמוד גלים
 פו- השתלטו שנתיים—שנה תוך

 תורה של הערביים עלי־הבניין
נסתיים. והפרוספריטי זו,

ה הישראלית האיוטדה 8
 נאמרת ידיים״, ״בלי קלאסית,

ה בחורות. על־ידי בדרד-כלל
 ■על- בכנסת נאמרה היא שבוע

העיתו כאשר זה היה גבר. ידי
 ניגשה אגרך מידה נאית

 אגו״י לח״ב הכנסת פמיזנון
 לשאול כדי לורנץ, שלמד

 שנתן ההבטחות על אותו
 תמורת לאגו״י ספיר פינחס

הו היא לקואליציה. הצטרפות
 את איינסטיגקטיבית לו שיטה

לעב קדא הח״ב לשלום. ידה
!״ידיים ״בלי : רה
 אלוף של דבריו לפי 8■

בתקו יפה, אגדהם (מיל.)
היה בן־גוריון שדויד פה

 ושר-הביטחון, ראש־הממשלה
 בצר,״ל. פוליטיזציה היתד, לא

ב־ והבר ׳אלוף אז הייתי ״אני
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