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8  ארוכות שעות במשך 1
 הטלוויזיה עובדי השבוע עסקו

 אר־ מצד לא :מילחמתי באיום
 אלא מצריים, או צות־הברית

 מנהיג־חרות בגין. מנחם מצל
 מלא בפה זאת והודיע רתח,

 מוכן שהיה מי לכל ובאריכות
 חזר כאשר הסיבה: להאזין.

 הטלוויזיה על־ידי ותאיץ לארץ
 בגין הקדים לוד, בנמל־התעופה

 פא- הספד הפוליטיים לדבריו
שהר מאחר לחללי־צה״ל. תטי
 ביום־הזיכרון, שודר לא איון

 ביום־העצמאות, אלא כמצופה,
 אלה, פסוקים העורכים השמיטו

 המדיני. החלק את רק שידרו
 הקיצוץ, עם השלים לא בגין

 בצורה הטלוויזיה לאנשי הודיע
עלי אוסר שהוא אולטימטיבית

 מילה אפילו להבא להשמיט הם
 מוסר שהוא הדברים מן אחת

לשידור.
ה חבר־הכנסת 81  ארי

אם (״לובה״)  כ- עובד אלי
ב פעמים שליוש סניטר־מתנדב

איכילוב. בבית־החולים שבוע

 הדוברים שני הם אבנרי ואורי
ה מחנה של ביותר הכישרוניים

 אריק ואילו בישראל, יונים
הניצים. דובר הוא שרון

 נולוימן נחום הד״ר 8!
הירושל הילטון במלון התארח

מז שתי שיכן לידו בחדר מי.
 שהיה בעת צעירות. כירות
 הייו ופגישות, בישיבות עסוק
 במים- סועדות המזכירות שתי

 בחברת היקרה, עדת-המלון
כש הבום. חשבון על חבריהן,

 השמן החשבון לגולדמן הוגש
 אך אומר, ללא שילם הוא

החש ״את כלאחר־יד: הפטיר
 איתן אסדר כבר האמיתי בון

אחר־כך.״
 לצרכנות, המועצה יו״ר 81

בהפ זכה שחל, משיח ח״כ
ב שהותו בעת כשנפגש, תעה

 ראש־הממ- סגן עם אוסטרליה,
 ג׳ון שם, ושר-האוצר שלה

 נפגש כי לו סיפר השר קרנם.
צל עם יו סעודיה, מלך פיי

 המלך וכי הרצחו, לפני מיים
ל מוכן שהוא באוזניו הצהיר

 חגג לגדולת/ שעלת זמר־חשכונזתסווס׳ ניסים
 27ח״ תולדתו יום את שעבר בשבוע

 שאמצעי״התיקשורת הזמר, מפתיעח, יום־הולדת מתנת וקיבל
 בפסטיבל־ תראשון במקום זבת ממושך, זמן במשך אותו תחרימו

 פרטיס־טיסח לו שחיקנת דבר פרטיים, אמרגנים שאירגנו תזמר,
 אתי הזמר, של אשתו שם. בתחרות״זמר להשתתף כדי לטוקיו

 סירב, תוא ליפאן. עימו לקחתה ממנו ביקשה בתמונה), (איתו
 היפאנים ״לא אתי: לו השיבה מדי. נחמדים היפאנים בי באומרו

לבד." לנסוע רוצח אתת זח ובגלל חיפאניות, אם פי נחמדים,

 לבית- גזדמן הימים באחד
 אורן. דודו הכתב החולים
 כי בית־החולים שוער כששמע

 לו: אמר עיתונאי, הוא דודו
 יש מהעיתון, אתה אם ״בחייך,

 פה יש לך! להראות משהו לי
ש עובד־ניקיון, אחד, משוגע
 חבר־כנסת, שהוא לכולם מספר
 כאילו עצמם את עושים וכולם

לו.״ מאמינים הם
 את הגדיר עצמו אליאב 81
 לשבועון שנתן בראיון עצמו,

 עם כ״יונה טיים, האמריקאי
שאליאב קבע טייס ציפורניים״.

 שתשוב בתנאי בישראל, הכיר
 את ותעביר ביוני 4ה־ לגבולות

 לשליטת הקדושים המקומות
 :שחל לו השיב הדתות. שלוש

יש במדינת הכיר פייצל ״אם
אוס שגם כדאי אולי ראל,

 את ותצרף בה תכיר טרליה
 הארצות לרשימת ישראל את

 קרנס בהן.״ מבקרים שראשיה
 ביוני לישראל יבוא כי הבטיח
הקרוב.

הזרכיץ יגאל ח״כ 8׳
 אשר חולים קופת ומנכ״ל
בתוכנית- יחד רואיינו יחליין

יום מנוסי, דידי של הרדיו
 ההקלטה בתום הקצר. השישי

 ״אתה לידלין: הורביץ אמר
ש ממה למך פחות הרבה

!״ חשבתי
ג מעריב מערכת חבר 8!  ד

 הספר את שכתב גולדשטיין,
 עזר מפי ארץ לך שמיים, לך

ב דיבר שזה אחרי וייצמן,
למכשיר- שעות מאות משך

יושב- איילזן, פנחס ידי
 המקומי השילטון מרכז ראש

ל שקרא חולון, עיריית וראש
 לא תדי, הכבוד, ״כל עברו:
ספר גם מדבר שאתה ידעתי
 בשניינות קולק השיב דית.״

 ״ומה לו: האופיינית החצופה
 מאוחר ?״ לעשיות יודעת לא אני

 את איילון שיבח כאשר יותר,
:קולק לעברו התריס ירושלים,

 שהיא מכבר לא הוכיחה ״דבר״, עורכתזמר חנה
 באחת מיץ־ויפוזים. רק לא לשתות יודעת

 לח תוצע יותר, חריף משקה של כוסות במת אחרי המסיבות,
 זמר חנה אחת. רגל על ולעמוד פיכחית, עדיין שהיא להוכיח

 הרגל את הורידה אך שניות, כמה במשך בהצלחה, זאת עשתה
 זמר חנח חדגימח מסיבת באותה זו. תמונת שצולמה לפני בדיוק

 שני ייתפסו ״מחר :העיתונים שאר ובין ״דבר״ בין ההבדל את
 חידיעת את יכתירו העיתונים כל חשיש. שגידלו במוצא בחורים
 אך תידיעח, את יפרסם ״דבר״ גם במוצא.״ חשיש ״נתפס במילים

בארץ." חשיש לגדל נסיון ״הצליח במילים אותה יכתיר הוא

 יעביר שהוא הכריז הקלטה,
 אחר לאיש תמלוגיו מחצית את

 יליג■ אלי מעריב, ממישפחת
 שהופיעה ידיעה :הסיבה דאו.

 רבים אצל עוררה הזה בהעולם
 שערך הוא שלנדאו הרושם את
 בו נגע שלא למרות הספר, את

 של ותיק ידיד לנדאו, כלל.
 ביחסי־הציבור, רק לו עזר עזר׳

הספר. הופעת אחרי
ה לנדבנית בקבלת־פנים 81

 סימה מווינצואלה יהודיה
 בעיריית שהתקיימה מושקין,
די ראש־העיר נשא ירושלים,  ת

ב הברכה נאום את קדדק
 ׳ותיקן טעה ומדי-פעם אידיש,

 כשגמר באנגלית. עצמו את
 שר- של תורו הגיע לנאום,

 שם־טוב, ויקטיר הבריאות
 ממוצא שהוא בולגריה, יליד

 שר־הברי־ אמר טהור. ספרדי
האי את ששמעתי ״אחרי :אות
 לכם מודיע אני תדי, של דיש
 בשפת לדבר יודע אני שגם

האשכזנים.״
 קולק העניק לאחר-מכן 81

 יעקב, הנדבנית, של לבעלה
מי חרוטות היו עליה מדלייה,

ה את קרא תדי ספרדיות. לים
על- והופרע בספרדית, מילים

 בשיש דק לירושלים בא ״אתה
״1 בעירייה צרות
8  אורי אל־עד, קברניט 1
 חוג את השבוע הדהים יפה,
 כי בספרו אכסודוס, יושבי

 בז־גיור- ׳נמל־התעופה מישטרת
 חברת- של קברניט עצרה יון

 טי.וו.איי. האמריקאית התעופה
 מטוסו ״כשהתקדם :יפה הסביר

 אמר הישראלי, לנמל־התעופה
 ,גבירותי לנוסעים: הקברניט
 ספורות דקות בעודי ורבותי׳

 בדגוריון. התעופה בשדה ננחת
 25 השעון מחוגי את להזיז נא

אחרונית.׳״ שנה
ה בתי־הקולינוע בעיית 8!

 מלווה בלילות־השבת פתוחים
 תל־אביב ראש־עיריית את

 מאז להט (״צ׳יצ׳״) שלמה
 השבוע שלו. הקדנצייה תחילת

 היה עצמו שהוא להט סיפר
 בבתי- בערבי־שבת לבלות נוהג

 מהצגה בצאתו פעם, הקולנוע.
 בחברת בלילה שתיים בשעה
 אליהם ניגשה זיוה, אשתו

 ל- שאמרו גימנזיסטים, קבוצת
 אתה אם ״צ׳יצ/ :ראש־העירייה

 יישארו שבתי־הקולנוע מסדר
 אנחנו בלילות־שבת, פתוחים
ראש־עיר־ שתהיה לך מסדרים




