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■ י ' י י , י חתונת־הכסף את שחגגו שאולסקי, וציפורה שוקה לידידיו שלו, בכפר האחרון י״

 מהאוכל נחנו הרבים שהאורחים למרות לפנות״בוקר. שש לשעה עד נמשכה אשר מסיבה שלהם,
 שבוע בבירה. בגידה פירושה באוכל נגיסה כל כי וטען דבר, לטעום נלסון סירב בשפע, שהיו והכיבוד

 לא הנסיעה במשך וגם לאילת, שלו מהכפר ג׳יפ גבי על נסע נלסון כאשר זו, תמונה צולמה קודם־לכן
בלתי״רגילה. שטנית תמונה יצרו הצלם, של והבזקתו תהחזקה, האילתי הרוח הבירה. על ויתר

בירו הולילנד במלון הסברה
 מעוז־חיים, חבר סיפר שלים׳
 אחד שהיד. מי ברנד, אורי

 של מיקרה על ההגנה, ממפקדי
ל האצ״ל בין שיתוף־פעולד,

 היום. עד פורסם שלא הגנה,
 את האצ״ל הגיש ברנר לדיברי

 המלך מלון לפיצוץ התוכניות
 ועדת לאישור בירושלים דויד
 לאירגוני המשותפת הוועדה א,

 אומנם והתוכנית תנועות־המרי,
 מציבה כשההגנה אושרה,
 האנשים לפינוי לדאוג תנאי:

 הפלמ״ח הפיצוץ. לפני מהמלון
 קצין־המיבצעים את שלח אף

 המלון עמודי את לבדוק שלו
 את להניח צריכים היו שלידם

 לא הוא אולם מיטעני-החבלה,
חב שהציעו המיקום את אישר

האצ״ל. לני

ה סיפר סמינר באותו ■;
 מי אכידר, יוסף (מיל.) אלוף
 ישראל שגריר אחר־כך שהיה

באוני סטודנט וכיום במוסקבה
 על בירושלים, העברית ברסיטה

 ההגנה שערכה פעולת-הטעייה
 נקודות־ה- 11 עליית במיבצע

 אבי- .1946ב־ הקרקע על יישוב
ל חשש מתוך כי סיפר, דר

 עולי- לשלושת הודיעו הדלפה
ס־ — המיקצועיים הקרקע  א
יע המנוח, הדצפדד רהם
 - וייץ ורענן צור קוב

 תהיה הקרקע על העלייה כי
ה אולם בשבוע, הראשון ביום

 קודם- יום נעשתה עצמה פעולה
סי אבידר במוצאי־השבת. לכן,
 עימו דיבר לא הרצפלד כי פר

 וטען ארוכה, תקופה אחר־כו
אותו. רימה שאבידר

באו שנעשו פעולות על !■
ב מסר מעבר־לים תקופה תה

 מנהל שהיה מי סמינר אותו
שג ואחר-כך בווינה, הבריחה

 ארתור בפאריס, ישראל ריר
ה כי סיפר הוא כן־נח׳ן♦

האמ באיזור בבריחה עוסקים

דו מדים לבשו בווינה ריקאי
 הצבא למדי האפשר ככל מים

ה תג על אולם האמריקאי,
 .!.^.ב>.11 :האותיות היו שרוול

 הן אלה אותיות כי חשבו הכל
אמ יחידה של ראשי-התיבות

 בן־נתן אולם סודית, ריקאית
 ראשי- פירוש את עתה גילה

 אוף ״קומיטי הללו: התיבות
 רפיוג׳יס״ ג׳ואיש פור אסיסטנס

יהו פליטים לעזרת הוועדה —
דיים.

 הסברו זכה ברעמי-צחוק ■1'
יהו ההסברה מרכז מנהל של
 הוא אף שהשתתף אילן, דה

 מדוע לשאלה סמינר. באותו
 הבלתי־ העלייה למיבצע קראו
 אילן ב׳. עלייה לישראל חוקי

ש החידונים באחד כי סיפר,
מענ תשובה לכך קיבל ערך
 על האחראי של מישרדו : יינת

 אכיגור, שאול ב׳, עלייה
 הוועד- בבניין ב׳ בקומה שכן

ההסתדרות של הפועל
 המעניינים הסיפורים אך !■

 חיפה, נמל מנהל של היו ביותר
 האיש, רהה. (״איזי״) יצחק
 רבינוביץ, איזי אז היה ששמו
 ביגאל פגש אחד יום כי מספר
ש הפלמ״ח, ממפקדי אלון,
 רהב עם אישית ידידות ביכר

 ״אני לתפקידו. נאמנות על־פני
 אלון אמר להסתלק,״ לך מציע

 אותך.״ מחפש ״הפלמ״ח לרהב,
 בין כי התברר, אחר־כך רק

 איזי נמצא האצ״ל לוחמי
 מבוקש שהיה אחר, רכינוביץ

הפלמ״ח. על־ידי אז

 הוטל כי סיפר אף רהב 81
 ממישרדי אחד את לפוצץ עליו
 ד,מיפ- ישבה שבו חיפה, נמל
 אולם הבריטית, הצבאית קדה

 הפועל. אל יצאה לא הפעולה
 סיפר גדול,״ מזל היה ״זה

 ״משום רהב, שעבר בשבוע
 אני מישרד באותו שבדיוק

היום.״ יושב

 אחד היה משמאל) (התמונה השחקןעיני מנחם
ה כיום שנערכה במסיבה הערב, מכוכבי

 המסיבה כי עיני כשראה בתל־אביב. פרטי בבית האחרון שישי
 משני פיטוריו היא האמיתית החגיגה כי להודיע מיהר הוא גוועת,

הנוכ לכל חילק הוא הירושלמי״. ו״החאן ״הבימה״ :תיאטראות
 יחז׳ יצא, הרוחות את לרומם עזר לא זה וכשגם חם, ,סונא חים
 לישראל, שעבר בשבוע שהגיעה קנדית צעירה דבורה, חברתו עם

 (בתמונה מתים גם לעורר מסוגל דבורה שלדיברי אפריקאי בריקוד
 חיה מעורר-המתים מהריקוד התלהבו שלא מאלה אחד משמאל).

הרחק בחדר־השינה, התבודד אשר גולדהירש, אילן הפיזמונאי

עסו לאנשים כי מתברר, 8
 זמן. ד,רבד, תמיד יש מאד קים
 באנטבה, ד,פעולה לאחר יום

 רב־אלוף שהרמטכ״ל בעת
 ד,יד, גור (״מוטה״) מרדכי

ור,עיי העסוקים האנשים אחד
 בגלל השאר בין במדינה, פים

 יהושוע היהלומן של פטירתו
 ה- של רעייתו אבי מזור,

אזר גילו ריטה, רמטכ״ל,
שו הרמטכ״ל את נלהבים חים
 סגדמישנה בחברת קפה תה

ה מהצנחנים. ויפהפייה צעירה
מ שיכורי־הניצחון אזרחים,

 סביב התגודדו אנטבה, פעולת
ו הצעירה, והקצינה הרמטכ״ל

 המקום את לנטוש נאלצו אלה
הקפה. את לסיים מבלי

 ההסברה מרכז מנהל 8!
 מקבלי בין היה אילן יהודה

ש יקיר־קרית־שמונה התואר
 אילן, שעבר. בשבוע נערך
 הקפיד תפקידו בתוקף אשר

 ובידור הסברה פעולות לערוך
 פעם בכל בקרייודשמונה רבות

 פי- בפעולות נפגעה שהעיירה
ה חלוקת טכס את עזב דאיון,
לב ומיהר הסיום לפני תארים

 שיטרית, איריס את קר
 ניספו מישפחתה שבני הילדה

 הפידאיון, בפעולת כשנה לפני
מאז. אילן ״אימץ״ ושאותה

 יקיר- התואר מקבלי בין 8!
 המפיק גם היה קריית־שמונה

לה שהקפיד אגמון, יעקוב

 ל־ ותוכניות־רדיו תיאטרון ביא
ש אחרי אולם לקריית־שמונה.

 הסתבר לתל-אביב אגמון הגיע
ה את לקבל היה צריך כי לו

ב ״יקר-קרייודשמונה״ תואר
ב ״יקיר־קריית־שמונה. מקום
 את איבד הוא לעיירה דרך

 בקושי ורק במכוניתו, הבלמים
 התברר שם למוסך, הגיע רב
 למעלה יעלה התיקון כי לו

מ חזרה בדרך לירות. מאלף
 נתפס הוא חדרה, ליד הטכס,
כש מישטרתי, רדאר על־ידי

 130 של במהירות נוהג הוא
 המותרים. 90,־ד במקום קמ״ש

 לו שנרשם דו״ח־התנועה גם
נכבד. בסכום לעלות עלול

עמ חמורה בעייה בפני ■1
 גילה השחקנית השבוע דה

 כי התברר לגילה אלמגור;
 סיבות ארבע לה יש החודש
 וקשה מסיבות, לערוך טובות

 איזה לכבוד להחליט לה היה
 של יום־הולדתה לחגוג• אירוע
 וזה בחודש, 22ב־ חל גילה

 לעבודתה 20ד,־ יובל .תאריך גם
 חוגגת הגר, בתה, הבמה. על
 יום־הולד- את החודש היא אף
בע של בנו גם וכן השני, תה
 הזה העולם צלם שהיה מי לה,

 בתחילת שהגיע אגמון, עידן
 גילה בארץ. לחופשה השבוע
 להתלבט לא לבסוף החליטה

מ אחד אף לחגוג ולא מדי,
האלה. האירועים

 צדקה עיצה החדשה ידידתו עם והמשועמם, הרעשני מהקהל
 עינת לחגוג. טובה עילה היתה אלה לשניים מימין). (בתמונה

בחופשה. היא וכעת התיכון בנית״הספר לימודיה את החודש סיימה

 עבודה לביצוע הזמנה 8!
 הזמנה בהחלט היא במוסקבה

 ישראלי. עבור לא־שיגרתית
 אורי הפירסומאי הופתע לכן

 את בישראל המייצג אכנת,
 מישרדי של הבינלאומי האיגוד
 טכניים־תעשייתיים, פירסום

 מברית־ מיכתב לקבל איסית״א,
 ״הנך :כתוב היה שבו המועצות

 באולימפיאדת להשתתף מוזמן
 כאתלט, לא — 1980 מוסקבה

האולימפי מיתקני כבונה אלא
 פירטו המיכתב בהמשך אדה.״

 ל- תוכניות־בנייה הסובייטים
 אלף 50 בן מכוסה איצטדיון

 אולם־מירוצים מקומות-ישיבה,
 אולם מקומות־ישיבה, 6000 בן

אל עשרת בן למירוצי־סוסים
 ואולם ישיבה, מקומות פים

 5000 בן רב־שימושי ספורט
 מתכוננים כן מקומות־ישיבה.

 מרכז־לעיתד להקים הסובייטים
 לנין, שם על באיצטדיון ת נו

 אלף 12 לאיכסון אולימפי כפר
 חדשים ובתי-מלון ספורטאים,

מיטות. אלף 35 שיכילו

ם שי אנ


