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!בר־שביט קירשנבאום של הכלבים ומילחמת

 ואז גבו על אותו סחב לחלצו,
 נהג־המונית הוא. גם נפצע

 החולים לבית אותם שאסף
 שודרו ותמונותיהם אותם, צילם

העו בכל הטלוויזיה ברישתות
 העיתונאים הפכו הם לם.

 ביותר המפורסמים הפצועים
 רק אגב, ויאט־נאם. ממילחמת

אלסנדרו, סיפר יותר מאוחר
 דודו את לקחת החלטתו כי

שהצי היא לויאט־נאם ביאנקו
 לקחת עמד הוא חייו. את לה

 נורית המסריטה את אתו
 ק״ג, 45כ־ שמישקלה כיב, א

 לא החליט האחרון ברגע ורק
 בחורה. עם בנסיעה ׳להסתכן

 מסוגלת היתד, לא לעולם ״היא
 ולבטח הגב, על אותי לסחוב
אמר. נהרג,״ הייתי

 הקי- מגור, חברת בעל 9!
 מיליונר, שהפך בוצניק-לשעבר

 ביום- התהלך רונן, עודד
 וחפוי־ראש. אבל העצמאות

 נהג חובב, טייס שהוא עודד,
 על לפקח יום־עצמאות מדי

 להם ולתת שלו, הגוררים
לכבי מעל טס כשהוא הוראות

 ■לפני אחדים ימים הארץ. שי
 לנחות רונן נאלץ יום־העצמאות
 כנף את ושבר נחיתת־אונס,

 לצורך שמקורקע — מטוסו
תיקונים.

■  התפתחה מרתקת שיחה י
 בר־ שלמה השחקן בין

 תוכנית מפיק לבין שביט
 מרדכי ראש ניקוי הטלוויזיה
 בעת קירשנבאום (״מוטי״)

ב הנעלם היה האחרון שזה
 צה״ל גלי של הרדיו תוכנית
 האדם השמינית לשנתה הנכנסת

 אחד היה בר־שביט השלישי.
 מיהו לגלות שניסה השואלים

 כפי- ששני האמיתי, קירשנבאום
 ניקוי של הקול איש היו ליו

 נרי (״שולקה״) שלום ראש
השא אחת לוי. עוזי והשחקן

 הידוע בר־שביט, שהפנה לות
 לא ושהביע הימניות בדיעותיו

 על השלילית דעתו את אחת
 קירשנבאום אל ראש, ניקוי
 ״מהם היתה: התוכנית מפיק

 קירשנ־ ?״ ילדיך של השמות
 ילדיו, שני בשמות נקב באום

כש כנען. נקרא מהם שאחד
 הילד שם את בר־שביט שמע

 לכלב גם מאוד ״מעניין אמר:
 ענה !״כנען קוראים שלי

 לכלב ״באמת? קירשנבאום:
 בר- שלויימלה!״ קוראים שלי

 :והמשיך הסתפק לא שביט
 קוראים שלי ולחתול ״מעניין,
 של התערבותה אלמלא מוטי!״
שו בתיה התוכנית עורכת
 לחדול, בשניים שהפצירה שני,
הילדו השיחה מתפתחת היתה
 מובן רציני. לדין־ודברים תית

 מתוכנית הזה הקטע שאת
ה ששודרה השלישי, האדם
 בתיה השמיעה לא שבוע׳

למאזינים.
 תת־ החדש, צה״ל דובר 91
 גילה כן־פורת, יואל אלוף,
ב המשרתים עיתונאים, בפני

 צה״ל, דובר ביחידת מילואים
 ״אני שלו: מאמין״ ה״אני את

 אני אבל ביקורת. בעד דווקא
 נגד ביקורת לקבל מוכן לא

 שיש מי אנשים. מסתם צה״ל
 שיתנדב צה״ל, נגד ביקורת לו

 שנים כמה ישרת לצה״ל, קודם
 לדבר...״ זכות לו תהיה ואז

במי הצבאיים הכתבים ישבו
 להגיב כיצד ידעו ולא לואים

 החדש. הדובר של דבריו על
רי הטור בעל התפרץ לפתע  די

 מר ניסיון לי ״יש ז מנוסי
 ביקורת לי יש הזה. בשטח
 ניסיתי הממשלה. נגד חריפה

 לא אבל לממשלה... להתנדב
 פרצו כולם !״אותי קיבלו

בצחוק.

 לאורחו- ובעיקר שלאורחיהם,
 נכונה ושרה, רן של תיהם

 את להפגין במקום אכזבה.
ה התבקשו שלהם, ד,גרדרובה

 בביגדי למסיבה לבוא אורחים
 רס״ן שהוא עצמו, רן חאקי.

 במדי- לבוש כשהוא חגג (מיל.),
וה הדרגות על שלו הצבא

עיטורים.
 לכנס היה נהוג פעם 9!
 תש״ח באייר ה״א ילידי כל את

 הנשיא. בבית יום־עצמאות, מדי
 פדדמן, עמי היו הילדים בין

 המלך מלון מנהל סגן היום
שפי עמיקם בירושלים! דוד

 תל- עיריית דובר היום רא,
 היום דיאמלט, כדה אביב;

 מטעם חוץ בעיתונאי מטפלת
 הממשלתית, העיתונות לישכת
 היום כיאנקו, (״דודו״) לדויד

האמריק בטלוויזיה איש־קול
 לבית הוזמנה שלא מי אית.

 בד,״א שנולדה למרות הנשיא,
 העולה היא תש״ח, באייר

 סל־ הפלמנקו רקדנית החדשה,
 לכנס שהחליטה דוראן, פייה

יום־הולדת־ד,מדי ילידי כל את
בביתה. למסיבה נה

לאנשים
הנכונים

777
בהנדי

בינלאומי

מזיתיכרמל
 לציו! ואעוו! מיקג׳

יעקב וזכרו!

 יום־העצ־ מסיבת את 9
 עורך שהוא המסורתית מאות

 מנכ״ל הפעם ערך מדי-שנה,
 עמית, מאיר כור, קונצרן
 ימים. שלושה של באיחור

 רחבת על שהתקיימה המסיבה,
 בתים ארבעה שבין הדשא

 גר מהם שבאחד משותפים,
 רבת היתד, ברמת־גן, עמית

 ידי על שנשמרו משתתפים,
 האורחים בין במדים. שוטרים
שמ שר־הביטחון היו במסיבה

 שר־החינוך־והתר־ פרם, עין
 ואלופי- ידלין אהרון בות

 ישבו האורחים רבים. צה״ל
 שירי- ושרו המדורה סביב

 ולוו מסך, על שהוקרנו מולדת
ה אחד אקורדיוניסט. על־ידי
 היה למשתתפים שהנעים זמרים

 שלמרות אלא גאון. יהורם
 קופת־ מזכ״ל טען הצפיפות,

 ״מדי :ידלין אשר חולים
 של במסיבה מתכנסים שנה

 כל אנשים. ופחות פחות עמית
 לבוא שנהגו מהפלמ״ח החבר׳ה

 או בחו״ל, או נמצאים, הנה
במעשיהו.״ או בבתי־חולים,

 תל־אביב ראש־עיריית 9
הש להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה

 מילגות חלוקת של בכנס תתף
 בו עיראק, עולי אירגון מטעם

 שלמה שר־המישטרה גם נכח
ה בימת על כשעמד הילל.
מכי פתק צ׳יצ׳ הוציא נואמים,

״חברי לקרוא: והתחיל סו
כש אך ביאליק...״ פרס חתני
 הסמיק, קורא הוא מה תפס

 לכיס, ידו את מייד הכנים
 כל עם פתקים משם והוציא

 לבסוף שמצא עד נאומים, מיני
 וקרא המתאים הנאום את

אותו.
אח יום־עצמאות מסיבת 9'

 איש- של בביתם נחוגה רת
 ואשתו פדרמן רן העסקים
 שלושה בן בביתם יטרח,

אלא דן. שבשיכון המיפלסים

מובהק. כחובב־חיות ידוע והמלחין, הזמרכספי מתי
 לוקח הוא שלו הקוקר־ספאנייל כלב את

 לחזרה הפלג את הביא לאחרונה הולן. הוא שאליו מקום לכל איתו
באולם. אותו והשאיר ביום־העצמאות, ששודרה חגיגת״הזמר, על

 זינק ושר, המיקרופון מול עומד בעליו את שראה הכלב,
נגינת־חתזמורת. לקצב נובח והחל מתי, על התנפל הבמה, על

 ביאנקו דודו אגב, 9'
 ראש עם שעבד הקול איש הוא

האמ הטלוויזיה רשת משרד
 בישראל, אי־בי־סי ריקאית

 על סיאמגס (״ביל״) ויליאם
 על שעשה הביוגרפיה סרט
 רבץ יצחק הממשלה ראש

 הטל- של בפרס זכה ושבגללו
 לכן קודם האמריקאית. וויזיה
 כתב עם ביאנקו דודו עבד

 במזרח האיטלקית הטלוויזיה
 אלסנדרו מרצ)לו התיכון
 מילחמת את לסקר אותו שלקח

הקר מאזורי באחד ויאט־נאם.
רץ ודודו אלסנדרו נפצע בות

 אם שהיא (משמאל) הדוגמניתלפידות ליאורה
 במסיבת פגשה ,13 בן לילד

 חווה לשעבר מלכת״היופי אחרת, יפה בדוגמנית יום־העצמאות
להי מצליחה את ״איך : בקינאה ליאורה את שאלה חווה לוי.

״רזה שאר ״עצמי את אוכלת ״אני :ליאורה השיבה ! !
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