
 שמורת לפקח בר״־דב ח״ם
םח״ם! לי תקרא -אל הטבע: י ש ג א

 לעבור אסור לשדים גם 9!
 בשבוע נוכח בזאת החוק. על

 שר־המיסחר־וד,תעשייה שעבר
 חופשה שבילה כר־לב, חיים

 במכוניתו הגיע הישר באילת.
 באי־האל־ שמורת־הטבע לשטח
 איסור שחיל למרות ׳סוגים,

 ,מכונית. עם למקום להיכנס
 את זיהה שלא השמורה, פקח

 את להוציא לו הורה בר־לב,
 ויכוח, לאחר משם. !מכוניתו

 במכוניתו ינהג בר־ילב, הסכים
 יצא הוא לשמורה. מחוץ אל

 מתא־המיטעו הוציא ■מהמכונית,
 הולך החל זציוד־יצלילה, רובה

 גם ׳שאסור למרות המים, לכיוון
 אותו זיהה אז במקום. לדוג

 תחזיר ״חיים, לו: אמר הפקח,
 זאת למכונית. הרובה את

״שמורת־יטבע  נפגע, בר־לב !
 תקרא ״אל חזרה: אליו צעק

 שלך!״ חבר לא אני חיים. לי
 ״אני הפקח, השיב ״או־קיי,״

חיים.״ גנרל לך אקרא

 תמורת חיכלי־מגר שיבער, לך
 צ׳יצ׳ אבל קטנה.״ ים פיסת

סירב. בכל־זאת

 אכן אכא חיזר איו 9
 זה היה ? סוזי אשתו, אחרי

ה מילחמת־העולם בתקופת
ד שנייה.  התגוררה אמבש סו

 העשירים הוריה בבית אז
 אז היה איבן אובדי בקהיר.

 הכיר הוא הבריטי. בצבא קצין
 בעיניו. מצאה־חן והיא ©וזי את

 לעבור אז נהג לעתיד ״בעלי
 בלילה, מאוחר לחלוני מתחת
להי לי שיורשה !מכדי .מאוחר

 את לשרוק — עימו פגש
 על המבוסס המצרי, ההימנון

 יורדי,״ שיל אאידה מתוך נעימה
ב אכן, פוזי השבוע גילתה
 על אחרונות בידיעות כתבה

 בקהיר. המאושרים ילדותה ימי
 ורדי, של זו, שנעימה ידע ״הוא
 תשומת־ את תמשוך לבטח
ליבי.״

 ומצב־ בירה בתוכניהדהרדיו
סק אגמון, יעל,כ של רוח,
 רשות־ הנהלת תעז האם : רנות

 דיעותיו את להשמיע השידור
בשי החריפות והתבטאויותיו

ר?  באותה שדבריו !מסתבר דו
 לפני ביקורת עברו תוכנית

 מיהתבטאויותיו וכמה שידורם,
 למשל, כך, שידור. לפני נמחקו
ל רשות־השידיור הנהלת אסרה
בוביץ׳: אמר בו קטע שדר  ליי

 !מה הזה... הממשלתי ״הפקיד
רן;" שמוי...  אחר קטע גו
 בו זה היה ׳לשידור, שנפסל
 לשר־הביטחון לייבוביץ׳ התייחס
 ולראש- דיין, כדמה לשעבד,

ה ל-שעבר הממשלה ד ל  גו
ההג נמחקו מההקלטה מאיר.

המזדקן ״הפלייבוי : דרות
הזק ו״הגברת שתוכדהעין...״

 ללייבו־ הוסברו הקיצוצים נה.״
 אתה גם ״טוב, בנימוק: ביץ׳
ינוקא!״ אינך

 שר־ שהעניק בראיונות 9
לעי הילל, שלמה המישטרה

 לפרשת התייחס הוא תונים
 של היווני־יקאתולי הארכיבישוף

 סיוע באשמת שנעצר ירושלים,
 כך על עמד הילל למחבלים.

 משפחתו שם את לבטא שיש
 ולא קאבוצ׳י, הארכיבישוף של

 אמצעי- שנהגו כפי קאפוצ׳י,
 :הילל הסביר בארץ. התיקשורת

 הוא ■המקורי. שמו זה ״קאבוצ׳י
 לשוות כדי לפ׳, הב׳ את הפך
 ולחפות איטלקי צליל איזה לשם
 אבל הערבי.״ מוצאו על בכך

 דייק, לא שר־המי׳שטרה גם
 האמיתי שמו לטעות. קורבן נפל
 הוא קאפוצ׳י, הילאריון של

 השם ומקור קאבוג׳י, הילאריון
 שכן תורכי, אלא ערבי אינו

מוצ הארכיבישוף של מישפחתו
בתורכיה. אה

 (״פש־ אכרהם האמרגן 9
 ילדיו עם ירד דשא, נל״)

 ■את שם לנסות והחליט לאיילת
 שכר מיפרשיות. בהשטת כוחו

 את השאיר מיפרשית, פשנל
 להפליג וניסה החוף על ילדיו
 פמיפרשיו, שיטתה הרוח בים.

 מיספר התהפכה והמיפרשית
ל כשהצליח לבסוף, פעמים.

 פשנל ■קרא בסירה, התיישב
שיצ דשא, גשש בנו, לעבר
 גשש אליו צעק אליו. טרף

 נפליג — שתלמד ״אחרי :חזרה
״איתך !

ה ישל מחודשת הקרנה 9
גרמה בפאריס, בן־חור סרט

 בפתיחה השבוע הופיעהאלבושטיין חווה
הרא המלון של החגיגית

 כובגים, ארבעה בעל שהוא ראש־וזניקרה של בהיסטוריה שון
 אכסניית״נופש ששימש שטח על לים, שמוך שחוקם לה־וילאג/

 של המרכזת הוועדה בחבר פגשה הופעתה, בתום המישטרה. של
נש לפתע איתו. משוחחת החלה בךשימחון, שאול ההסתדרות

ת הדי מרחוק מעו  בן- ופצצות־תאורה. רקטות הבזקי ונראו יריו
צה״ל. אימוני קולות הם שאלה לה הסביר אותה, הרגיע שימחון

 מיכתב לשגר שם חצופים לאחד
 האמריקאי העיתון למערכת

 בפאריס, המופיע טריבין הדאלד
 ״דוממתי :חמערכת את ישאל בו

 הגברת ישל ו׳כישרונד, מיופייה
 ה־ בתפקיד המופיעה הצעירה
 ?״ מאז בגורלה עלה מה !מרכזי,
 שמערכת עד יחליפו ימים עשרה

 התשובה את ימצאה העיתון
 הנוכחיים ׳ומעשיה מקומה לגבי

 הישראלית בוכבת־הקיולנוע של
 בסרט שהופיעה הררית, חיה

 הסטץ. צ׳רלטון של לצידו
 הפא־ לקורא המערכת השיבה
 עדיין היא הררית ״חיה :רייסאי

 חיי- מנהלת והיא ,משגעת/
 במאי- של לצידו ■שקטים כפר

קלייטון.״ ג׳ק הקולנוע

 ינוקא מוטה הצייר 39׳
 תל- במייסעדה ליבו את סעד

הארו בתום מפוארת. אביבית
 לקינוח. קפה לעצמו הזמין חה
 מתוך גדולה ■לגימה לגם הוא
 ולפתע לו שהוגש הקיפה ספל
 בשלווה פיו. בתוך זר בגוף חש

 ינוקא שלף התרגשות וללא
 מתוך הזר הגוף את אט אט

 חבריו ולכל לו הסתבר אז פיו,
 מלצר מקק. זהו כי לשולחן
 לשמע השולחן אל מיהר מבוהל

 ראה הוא ינוקא. של קריאתו
 ל- מוכן והיה בידו החרק את

 ינוקא אבל צוננין. של מיקלחת
 ׳ואמר המקק את לו הגיש רק
 בבקשה. אותו, ״טיגן בשקט: לו

האש!״ על טוב אוהב אני ג׳וקים

 ושר־החינוך ידלין אשר קופת-חולים מנכ״ל
# 1 9 הם מאוד. עסוקים אנשים הם ידלין, אהרון 0 1 1

 של בכינוס להיפגש, סוף־סוף הצליחו שעבר בשבוע בני״דודים. גם
מישפחתיות. חוויות ביניהם והחליפו התחבקו העבודה, מיפלגת

 אי־איפשר שיכיימעט הציעה 9;
 ראש השבוע הציע לה, לסרב

 קולק, טדי ירושלים עיריית
 שלימה תיל״אביב עיריית לראש

 נפגשו השניים להט. (״צ׳יצ׳״)
 בקיסריה, הישראלי בפסטיבל

לתת מוכן ״אני אמיר: וקולק

 אבן, של סיפרו אגב, 9
 לאור ויצא לפרסית תורגם עמי,

בפרס.

 ליי־ ישעיהו הפרופסור 9
הבי בדיעותייו ידוע גדכיץ'
הממ על הקיצוניות קורתיות

 אותן הישראלית, והחברה שלה
 בפורומים להשמיע ׳מרבה הוא

הופעתו עוררה ׳משום־בך שונים.

אויטור פיטו
השחקן, שטח.

רוזבאד, הסרט של בימת״ההסרטה על השבוע ניראה
 ב- אבנים מלקט כשהוא בית־ג׳וברין, במערות המצולם

ולרוחבה לאורכה הארץ את תר מושבע, חובב״ארכיאולוגיה שהוא

 במצדה, ביקר השאר בין אפשרי. אתר־עתיקות בכל וביקר רצופים, ימים ארבעה במשך
 של בחברתו ארוחת-ערב סעד וגם קיסריה, ובעתיקות בהרודיון קומראן, במערות

דין עליו אמר חובב,״ מלהיות רחוק ״הוא ידין. יגאל הפרופסור ארוכה. שיחה אחרי י
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