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 מפורסמת מרגלת ד׳יתד. הארי

הראשונה. במילחמת־העולם
ה בישיבת שתו בעת 81

 שינקטו הסידורים על ממשלה
 סיעות פגישת את לאפשר כדי

 המצרי, הנשיא עם הכנסת
ה שר־החוץ לפתע אמר ש  מ
 עוד שיש תשכחו ״אל זדיין
 להיפגש שצריכה אחת, סיעה

 לסיעת־ התכוון הוא איתו.״
שלו־עצמו. זו היחיד,

 מעריב, של הגרפיקאי 8!
 .בשנה הפך עוזיאל, מאיר

 עוזיאל, סאטיריקאי. האחרונה
ב זכה ימנית, במגמה הכותב
 תוכנית־הרדיו כאשר כבוד
 הוקדשה לצון על נופל לצון
כו שהוא ולסאטירה לו כולה
עו נשאל תוכנית באותה תב.

 דודו הבדרן על-ידי זיאל
 שונא שהוא הדבר מהו דותן

 ״אני :עוזיאל השיב ביותר.
 הזה, העולם מנהל את שונא

 חמורים דברים כמה לי ויש
 דותן שאל לו.״ להגיד מאד

את שונא ״אתה :בתדהמה
 ״לא, עוזיאל: אבנריז״ אורי
 שמנהל למי מתכוון אני לא,
 חיים שאנחנו הלכת כוכב את
אלו שזה מאמין לא אני בו.

 מאמין לא גם אני אבל הים,
אבנרי.״ אורי שזה

 כתוב בספר־הטלפונים 81
 כך: עוזיאל מאיר של שמו

 ו־ גרפיקאי, מאיר, ״עוזיאל
 מדוע כשנשאל גננת.״ רותי,
 מיקצועו את להוסיף היה צריך

סי שמם, ליד אשתו ומיקצוע
 ארוכות, שנים במשך כי פר

 יום־ מילחמת אחרי ובמייוחד
 ציל־ על־ידי הוטרד הכיפורים,

 אנשים של בלתי־פוסקים צולים
 מגדת־העתידות את שביקשו

 נאלץ לבסוף עוזיאל. רות
 ליד אשתו מיקצוע את להוסיף

 הטלפונים פסקו אז רק שמה.
המטרידים.

 אורי פומבי,עם בדו־שיח 81
המ ביוזמת שנערך אבנרי,
כי, שורר  הפרופסור הדהים י

ה את ליכוגייץ ישעיהו
 מקביעותיו. בכמה כדרכו, קהל,

 לא במאי 17״ב* השאר: בין
 הסיגנון רק מהפך. שום חל

 שלושים שבמשך כשם השתנה.
בחי להרגיש היה אפשר שנה

הסוציא- מהפראזיאולוגיה לה

 ״המיפל־ אחרת: קביעה 8)
ה ארץ־ישראל הקרוייה צת

 לבנון של הרכבה היא שלמה
ורודזיה.״

ה הפסוק את בהזכירו 8!
 הוגה־הדיעות שאמר מפורסם
 ד״ר ,18ה־ מהמאה הבריטי
 נאמר כאשר ג׳ונסון, סמואל

 גדול פטריוט הוא שפלוני לו
 המיפלט הוא ״הפטריוטיזם —

 טען — מנוול!״ של האחרון
נימוקי- ״בישראל, :ליבוביץ
לכי עלה־התאנה הם הביטחון

נוכל.״ כל של ערוותו סוי
 הצעירים הנוכחים אחד 8!

 לעשות מה ליבוביץ את שאל
 לכרות בגין מנחם יסרב אם

 סאדאת. שהציע בתנאים שלום
 ליבוביץ ? הארץ מן להגר האם
 ושאג: הבמה קצה אל ניגש

 ממני דורש אתה !״שייגץ
חוצ שליו הארץ את לעזוב

!״ פן
 באר־שבע, עיריית ראש 8!

 כבר מכשיר נאווי, אליהו
מ פרישתו לקראת עצמו את

 עומד נאווי ראש־העיר. כהונת
ל בחוג מרצה מישרת לקבל
באוניברסיטת המזרח מדעי

 בפתיחת להשתתף שנהרו איש מאלפיים למעלה של לקהל השבוע זכה (במרכז)גת משה
 תערוכה הציג לא בינלאומי, שם בעל צייר גת, בתל־אביב. ״לים״ בגלריה תערוכתו

 נושא על חם לשלום", ״הכמיהה השם את הנושאת בתערוכה, הציורים כל שנים• 14 מזה בישראל
 הנשיא ביקור לאחר התערוכה פתיחת נקבעה במקרה ורק עבודה שנות שתי מסכמים הם השלום.
 איל־ משמאל נראה בתמונה למוזמנים• פרחים שחילקו נערות בפתיחה הציב גת בישראל. סאדאת
 להעניקה ״כדי ל״י אלף 75 במחיר גת של מתמונותיו אחת שרכש עופר יולי הישראלית הספנות

בקאהיר.״ המפואר קובה שבארמון התמונות אוסף בין תלויה שתהיה מנת על לסאדאת, השלום בבוא

 האלפים קהל מתוך שתיים רביד, ורחלישי גליה
 את סוקרות גת, משה של תערוכתו בפתיחת

 שלום יוני של המוטיב מופיע שבכולן שלו, הענק מתמונות אחת
 שכולות״מילחמה. דמויות לראשי מעל או הריסות מתוך המתעופפות

 בנוכחותה שכיבדה גדולה אמנים מקבוצת חלק היו השחקניות שתי
וציירים. אישי־ציבור גם השתתפו בה גת של תערוכתו פתיחת את

 של ביצירתו מתבוננת הוותיקה השחקניתדגנית לאה
ה איל״הספנות בידי שנרכשה גת, משה

 של אחרת יצירה מצריים. נשיא עבור כמתנה עופר יולי ישראלי
 אחרונות. ידיעות בית עבור ל״י אלף 35 של בסכום נרכשה גת

 נפצע שבפתיחתה יום־הכ״פורים, ממילחמת הושפע הוא גת לדברי
יצירתו. למרכז והמילחמה השלום מוטיב את והפך בתאונת־דרכים,

 בארצות־הברית המתגוררת הישראלית הזמרת
 הנודע האמריקאי הבדרן עם רומן מנחלת

 בישראל מעריציה את לעדכן טורחת עדנה (באמצע). בראונר 'דייוויד
 ושל שלח זו תמונה שלחה באחרונה חפרטיים. לחייה הנוגע בכל

 ניומן כי מאחור וכתבה (פטרוצ׳לי), ניומן בארי בחברת ידידה,
 לנסוע חייב סופר־סטאר, במו להרגיש שרוצה מי שבל טוען

ראש״הממשלה.״ עם בפגישה זוכה שחקן בל ״שם, לישראל.

 להרגיש עכשיו אפשר ליסטית,
 היה- מהפראזיאולוגיה בחילה

דותית־לאומנית.״

 מרבה הוא בינתיים באר־שבע.
 על לשמור כדי ברגל לצעוד
ב רק ״אבל הגופני, כושרו

 מתלוצץ. הוא העבודה,״ שעות
למר צועד הוא בשבוע פעמיים

 בלוויית קילומטרים עשרה חק
בריא ״אני ומתפאר: כלבו
 שואב־ כמו ואוכל שור כמו

אבק.״
 שמונים כשמלאו השבוע, 8!

 גרשם הקבלה לחוקר שנה
 רבים דברים צוטטו שליום,
 בין השנים. במרוצת שאמר
ליבוביץ ״פרופסור :השאר
 אך המיצוות כל את מקיים

 אני ואילו בכלום, מאמין אינו
ב ומאמין מיצוות שומר לא

כל.״
 הצופים מן מעטים רק 81

 עלי־כות־ בתוכנית־הטלוויזיד,
 החמישי ביום ששודרה רת,

 שח״כ לעובדה כי ידעו שעבר,
 אצל מתראיין שריד יוסי
 משמעות. יש לונדון ירון

 כתבי שניהם היו ושריד לונדון
 היתד■ לשניהם השידור. רשות
 נירה בשם משותפת חברה

 ללונדון. שנישאה שחורי,
מ ושריד לונדון בין היחסים

 מעשר יותר מזה עורערים
הי בעלי־כותרת הראיון שנים.

השניים. בין סולחה מעין ווה
הממורמ האנשים אחד 81

 חיים הוא בארץ ביותר רים
 לעיברית המורה כן־נחשץ,

פלאטו־ שמואד ח״כ של

 כי טוען בן־נחשון שרון,
 פירסומת לעשות החליט פלאטו

לד למד כאילו והפיץ לעצמו,
 היפנוזה. בעזרת עיברית בר

 היא בן־גחשון, אומר ״האמת,״
מזו בשיטה אותו לימדתי כי

מנו מהתלמיד הדורשת רזת,
 בהיפנוט.״ לא אך וריכוז, חה

 היה מה בן־נחשון כשנשאל
 פלא- שלמד הראשון המישפט

מב ״אני :השיב בעיברית, טו
״מו לו: אמרו כך על טיח!״

 להגיד: למד אילו היה טב
מקיים.״ אני
 היו שלא הבודדים אחד 8!

 נשיא של מביקורו מאושרים
הגרפי היה בישראל מצריים

 ג׳ק־ (״ג׳קסי״) יוסי קאי
 עמד בו השבת, ביום סדן.

 שהה לישראל, להגיע סאדאת
 נמסר כאשר בירושלים, ג׳קסי

חני הרקדנית רעייתו, כי לו
 ללדת כורעת ג׳קסון, תה

 בפתח־ ביילינסון בבית־החולים
 ג׳קסי של מאמציו כל תקווה.
 כיוון בתוהו עלו לשפלה להגיע

 היו מירושלים הדרכים שכל
 לו בושר כאשר גם חסומות.

 בת, במזל־טוב ילדה אשתו כי
 בית־ אל להגיע הצליח לא

 זו היום. למחרת אלא החולים,
 את דחה שג׳קסי הסיבה אולי

לבתו להעניק חבריו הצעות

 והסתפק ״סאדאתה״ השם את
הי. כמו רגיל בשם לי

 אליעזר הח״כ-לשעבר 8׳
 מדוע יודע הוא כי טוען רונן
רע את ראש־הממשלה ביטל
 להלבין שר-האוצר של יונו
 לא ״כדי :השחור ההון את

הלבן.״ במיעוט לפגוע
 נשאל פאר מני המנחה 8!

תפ בדיוק מהו ידידים על־ידי
 מודעי. יצחק השר של קידו

 שר הוא ״מודעי מני: השיב
 להודעות מודעות עם אנרגי,

 אשתו קרני, תשתית.״ ללא
הז באותה הוסיפה מני, של

 שהנפט מקווה ״אני : דמנות
 נם יהיה לא באל־טור שנמצא
 לשמונה רק שיספיק חנוכה,
ימים.״
 מיטל־ הילל המחזאי 81

 חלום. להגשים החליט פונקט
 הצעיר למחזאי הנחשב הילל,

 את הפך בארץ, ביותר הבולט
ו לתסריט, קטן שרגא מחזהו
ה בצילומי הוחל אלו בימים

 רווח. זאב של בבימויו סרט
 תמיד כי לזאביק סיפר הילל
הח האביק שחקן, להיות רצה
התפ באחד אותו לשבץ ליט

 הילל בסרט. הבולטים קידים
 בתו עדית, שין בעלד, הוא
הפרו ׳ וייצמן, מכון נשיא של

סלע. מיכאל פסור
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