
 ״ה1ח לירא הופיעה הזמרת
לטלוויזיה הצילומים את וקילקלה

 נוזהת המערך לח״בית 8
 המועצה יו״ר גם שהיא קצב,

 סיבות שתי היו לצרכנות,
 האחרון. החמישי ביום לשמוח

 שראש־הממשלה מפני פעם
 להקים הצליחה מאיר גולדה

 יש־ :מפני ■שנייה ופעם !ממשלה,
 מעורבת היתד■ עת בנס, ניצלה

במכו בדרכה בתאונת־דרכים
 לירושלים, מיתל־אביב ניתה

קל. נפצעה

 בראש־הממ־ ■מדובר ואם 8
ה השאלה נשאלת הדי שלה,

 מספיקה היא מתי : טבעית
 :גולדה השיבה השבוע י לנוח

ב האחורי שהמושב ״גיליתי
מת אני לשינה. נהדר מכונית
עי עוצמת אורכו, לכל מתחת

 בתל- ומתעוררת בירושלים ני
אביב.״

 לראשונה פורסם כאשר 8׳
 של החדשה חממ-שלה הרכב
לה עמדה אותה ■מאיר, גולדה

 אפלים הנשיא בפני ציג
 של שמו ממנה נעדר קציר,
 אהרון,יריב, (מיל.) האלוף

בממ כשר־התחבורה שהתמנה
האח הרגע עד החדשה. שלה
 את לקבל אם יריב התלבט רון

 ■ולהצטרף גולדה של הצעתה
הי ההצעה החדשה. לממשלה

 יריב של !ושמו מפתיעה, יתה
ש הממשלה בהרכב נכלל לא

 מיפלג־ לצמ־ת גולדה הציעה
 שבוע, לפני הראשון ביום תה

להר מכוונתה בר, חזרה כאשר
 הסביר הממשלה. את כיב

״אם :התלבטותו את יריב
 ישיי־ הזאת, לממשלה אצטרף

האחר לאלה בעתיד אותי כו
 בסופו אולם־ למחדל...״ אים
 יריב היה יכול לא דבר של

 שר, להיות הפיתוי בפני לעמוד
גול של להצעתה בחיוב ונענה

דה.

 מודאג היה שלא מי 8:
הת בה הציבורית מהביקורת

 היה החדשה, הממשלה קבלה
 שמעון החדש שר-התעמולה

 יעבור... ״זר■ :פרס אמר פרס.
 של האופנה תיגמר חודש עוד

ית וכולם העצמית, ההלקאה
לממשלה...״ רגלו

ה התבקש שפר, אליעזר בנק־ישראל, מנכ״ל 8
 יעקב המראיין על־ידי שבוע

 של הערתו על להגיב אגמון
 התעשיינים התאחדות נשיא
 לפיה כלפיו, מושכיץ׳ מרק
 מאשר יותר ״גרוע שפר, הוא,

 שגינה על גן־אהרון,״ יצחק
למיל ההלוואות סיבסוד את

 המנכ״ל, כך על אמר יונרים.
ה בשבועות בכותרות שהיה

בש גדול כבוד ״זה אחרונים:
 ל־ אותי משווים ■שבכלל בילי

 שהיא. צורה באיזו בן־אהרון
 בן־אהרון של תלמידו הייתי

המאוחד.״ בקיבוץ

 אירעה חריפה התנגשות 8
 שבועיים, לפני הלילות, באחד

 תדמרקין יגאל הפסל בין
 בן־אמוץ, דן הסופר לבין
 זה היה אמנותי. רקע על ׳ולא

הלי באחד הפסל נכנס כאשר
 הפיאנו־ שליד למיסעדה לות
 בתל־אביב, ירמיהו ברחוב בר

 ראה במיסעדה שתוי. כשהוא
 וללא בן־אמוץ, דן את תומרקין

 החל דן מצד התגרות כל
ש דן, גנאי. כינויי פו מטיח
 כלוט, שיסור יגאל כי הבחין

 תומרקין אבל ממנו. התעלם
 דב־ על חזר הוא הירפה. לא

 כי וכשראה שליו, רי־העלבון
 לעברו. ירק גם מגיב, אינו דן

 שלוות־ את בן־אמוץ איבד כאן
ושלח בשקט קם הוא רוחו.

 שכיונה ימה את תו׳מרקין לעבר
 כ- עדי־ראייה בפי לאחר־ימכן

ה •חייו.״ ■של ״׳מכת־האגרוף
הספי והיחידה האחת מהלומה

 תיומרקין נראה לאחריה קה.
 בדם המוכתם ראשיו את שוטף
 כשנשאל למחרת, לברז. מתחת

 טען התנהגותו, לפשר תומרקין
דבר. זוכר אינו כי

עיתו על פעם שמע מי 8
 השם את הנושא ישראלי נאי

£ 0 ¥ א £ א  ובכן, ? 101־1 ¥
ב העיתונות ■שקוראי ייתכן

 את שמעו לא עדיין ישראל
הו בוואשינגטון אבל שימעיו,

 כי מסתבר לפניו. שמיו לך
 בבירה אחרונות ידיעות כתב

 להב, יוחנן האמריקאית,
ו ביקור כרטיס לעצמו הכין
 באנגלית שמו את לכיתוב בחר

כך. :דווקא

 בגלל מיקרה, בדרך 8'
 •של בתחנת־התיימסורת טעות

 התגלתה באיתנים, הטלוויזיה
 ■שיטת שבועות •שלושה לפני

 שר־ עם הראיוניות פיבריוק
 (נכנס דיין משה הביטחון

 הזה העולם סוד, יצא קול
 אז, שוכנע שלא לימי ).1903
הו כאשר ניוסף: מיקדה הנה
 לכהן ימשיך שלא דיין דיע

 ריאיינו שר־יהביטהון, בתפקיד
 הכתב הטלוויזיה עבור אותו
 השידורים •של וכתב רכיב דן

הו ההקלטה, לפני בערבית.
 מוכן אינו הוא כי דיין דיע

 הזם־ ירדן, עם המצב על לדבר
 במהלך כך. על יישאל •שלא כם

 החדשות כתב הזכיר הראיון
התר דיין ירדן. את בערבית

 לא לכם ״אמרתי אמר: גז,
ה את ׳ועזב זה!״ על לדבר

אולפן.

 אירעו אחר מסוג צרות 8
הטל של שידורי־החוץ ■לצוות
 •שתי באילת שצילם וויזיה,

הרא לתוכנית תיוכנייות־בידור.
 הרביעי ביום שתשודר שונה,

 מירי הזמרת הופיעה השבוע,
 ללא חולצה, עם רק אלוני
 הצילומים, התחלת עם חזייה.

 מצטלמת לא היא כי התברר
 מעובדות אחת חזייה. ■בלי טוב

 את להוריד מיהרה הטלוויזיה
 השאילה שלה, הפרטית החזייה

 היתה החזייה לזמרת. איותה
 זה איכשהו אך קטנה, אמנם

הטל עובדת אבל הסתדר.

מירי :חזייה הפסידה וויזיה
ה בתום אותה להחזיר שכחה

צילומים.

על־ •שבויים מופע, באותו 8
השתת גוייטין, איידון ידי
מהונ להטוטנים שני גם פו

 משך שצעקו ובנו, אב גריה,
 אחד בהונגרית ההופעה כל

•ש חשבו הצופים השני. לעבר
 לשיני. אחד הודאות נותנים הם
 •של התאורנים אחד •שגילה עד

 כי הונגרית, המבין הטלוויזיה,
 את זה מקללים בסך־הכל הם
זה.

 האמריקאי לשר־החוץ 8'
 צרות יש קיסינג׳ר חגרי

 גם המרחב. עמי עם רק לא
ההקצ בוועדת חברים מיספר

האמ בית-היניביחרים של בות
חב אותם לו. מציקים ריקאי

 יכסה לא שהאוצר דרשו רים
 דולאר אלף 50 בסד הוצאה
 קיסינג׳ר שערך מסיבה עבור

 מחברי אחד מוזמנים. 500ל־
 טען: דוני, ג׳ון הוועדה,

מסיבה הסעודה את ערך ״הוא

ידי על רושם לעשות :אחת
מיאגניס.״ נאנסי דתו

 אמר במפד״ל המצב על 8
 ודהפטיג זרח •שר-הדתות

 :מיפלגתו של סגורה בישיבה
 פיה את לשאול ״בהליכתנו

 הראשית, הרבניות מועצת של
פולי מיפלגיה להיות חדלנו

לא לממשלה, בכניסתנו טית.
ה הרבנות מועצת החלטת חר

 מיפלגה להיות נפסיק ראשית,
 בעמדה צידד ורהפטיג דתית.״

 הממשלה, בעד להצביע שיש
בחוץ. להישאר אך

 לתפקיד כניסתו את 8!
 השבוע חגג נתניה, עיריית ראש

גם בר־מנחם אכרהם רד״
 חדשה. סאאב מכונית ברכישת
 השבוע •שרכשו אחרים ■שלושה

 ראש־ סגן היו סאאב, מכוניות
•שר אלון, יגאל הממשלה
 יומנכ״ל פרס, שמעיון ר,תעמולה

 חורם. דן מיישרד־התחבורה
ל והדרישה מצב־החירום עקב

 סאאב־ השלושה רכשו חיסכון,
ש כוחות־סוס, 20 בעלת 99

ל״י. אלף 50 מחירה

הצ לו נגמרו לא עוד 8
 באבו־רודס, השריפה עם רות

 •של המנהלים מועצת ליו״ר
 (״קזי״) ק יצח נפט נתיבי־

ה נקלע וכמעט סירקין,
 זה היה נוספת. לצרה שבוע

במוע ברידג׳ שיחק כשסירקין
 הצית ב׳תל-אביב, דוכס דון

 הגפרור את השליך סיגריה,
 ניירות, מלאת למאפרה הבוער
 אחד לו העיר לבעור. שהחלו

 לך מספיק ״לא :השחקנים
י״ בוערת אבו־רודס שחצי

 בפאב שררה מתיחות 8
 ב־ מיניסטור ישבלונדון בודגה

 הופנו הנוכחים עיני תל־אביב.
 •שחקן ישבו •שסביבו לשולחן

 תל־אביב הפועל של הכדורגל
 יעיל, ■ואשתו קלדרון רוני

 כוסית לגם רוני ידיד. בחברת
 לשכנעו ניסה והחבר מיותרת,

 זרק סירב, רוני הביתה. ללכת
 עבד להיות ״התחלת לעברו:
 השיב: נפגע, הידיד לכסף!״

 לא אני עבד, לא או ״עבד
 בשש לעבוד אשתי את שולח

בע אלכוהול ושותה •בבוקר
 האלכוהול, •שפג אחרי רב!״
 אשתו כי הבטיח קלדרון, נרגע

לעבוד. יותר תצא לא
 הרגיש גידול כגיבור 8'

 שעה שטמכרג, אברהם תל־אביב מכבי מגן עצמו
ביק כאשר כי בגאווה ■שסיפר

לב אזרחי מודיעין אנשי שו
ה על במכיונת־אמת אותו דוק

 להם: אמר לשחקנים, שכר
אפי אותי לבדוק יכולים ״אתם

 כאשר אך במסונת־כביסה.״ לו
 שטימברג, של דבריו הושמעו

הת חקירה, באותה שהוקלטו
מעולם. דברים היו לא כי ברר

לו מצא צדדי עיסוק 8'
בירוש אחרונות ידיעות כתב

 השוהה רייבר, גדעון לים
היהו הסוכנות בשליחות עתה
 •שנתיים. למשך בבריטניה דית
 חברת־הפצה עם התקשר הוא

 ואביזרי מזון לשיווק בריטית
 עיס־ עיל לחתום עומד כלבים,

 תל-אביבי חנות בעל עם קה
כל אביזרי במכירת המתמחה

 את לארץ ישלח רייכר בים.
 עם ברווחים יתחלק הסחורה,

החנות. בעל

 העניק מקורית מתנה 8
אברמו אבי הדייל-מיסעדן

 שילדה ,מלבה, לאשתו ביץ
ה בתם את שעבר בשבוע

 עוזרת־ לה הביא הוא : שנייה
מאתיופיה. בית

 בכביש 101ה־ הקילומטר 8!
 לידי הוחזר בבר סואץ־קהיר

ההיס עבור אבל המצרים,
 זמנית, הונצח, כבר הוא טוריה

 רונן אלי המיסעדן זה היה
 הקילומטר השם את שהעניק

 שפתח חדש לפיאנו־ביר 101 ה־
 בתל־ ישראל מלכי בכיכר
 במקום רונן ערך השבוע אביב.

 יחידת לאנשי מ״שתיה־כדת
 שטיבעו מאלה הימי, הקומנדו

 סטי- יום־הכיפורים במילחמת
 האוייב. בנמלי מצריים לים

 הימי הקומנדו שאנשי ■הסתבר
 אלא מעולים, חבלנים רק אינם

•ש אחרי טובים. מוסיקאים גם
המקו המוסיקאים את סילקו
ה על השתלטו מהמקום, מיים

 אדי ובין במועדון, פסנתר
 של החתיכות מיטב לבין ויסקי

ל להם לארח שבאו תל־אביב
 הבוקר שעות עד חגגו חברה,

המוקדמות.

קי ס ע פ ס ש ה
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 מים- מרכז ישיבת על דיין,
כבקשתך.״ ״תוכניית לגתו:
כן־אהריון, יצחק ח״כ •

משו ״היא :ישיבה אותה על
ביזנטית.״ לחצר לה

יצחק שר־העכדדח •
 אקס־רימטכ״ל, ״אני ז רבץ

 גם הפכתי ועכשיו אקס-שגריר,
לשר-הביטחון.״ לאקס־ימייועד

״ה ,מחברי אחד •
 למישפחת שייך ״דיין : גוש״

 בעד היה הוא בעבר הזוחלים.
 בעד הוא וכעת זוחל, סיפוח
זוחל.״ פילוג
עופר, אברהם ח״ב •

 והתיישב־ ההפצרות נאומי על
 מאיר: גולדה על שהורעפו חות
ה את לשאת יכול לא ״אני

הזה.״ שמאלץ
 גדילי, ייטראל השר •
 ״אתה עופר: אברהם ״בדה

״צבוע !
חיים הליכוד ח״ב י•

 המתיחות הודעות על קדרפי,
להת בוודאי ״הכוונה בצפון:
בחיפה.״ העבודה סניף מרדות

אבל... צחוק, >צחוק,£8פ3
ל שהלך מי :רפאל יצחק @ ת . ועתה ב ם ל ת ב
!זאת ך, ר ע מ בבל :גולדה •
ן :תקשורת • ז ו קשבת. א
.1711101)1 ?0ז0$ : ישראל של הידיעות סוכנות •
ממשלה. יש עובדה, — הרעה״ תיפתח ״מצפון :סוריה •
. ומי בשקט מי השילטון: נבחרי • ם ע ר ב
, הרוצים :במפד״ל • ת ב ש י מול ל נ . ב ת ו ב י ש י ה

 לכלכל הנשואה שרית, חזרה גדול, כבר כשהילד עתה, השנה. בן לבנה
פוריס. במסיבת בתמונה נראית כדוגמנית, לעבוד באל־על, בכיר
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