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ה המגבית בשליחות בחו״ל
הבונדס.״ או המאוחדת יהודית

בי פעילויותיו, שאר בין
 יחי- בכמה באחרונה עזר קר

ב אימוניהן. בשעת דות־צה״ל
 החנה מיחידות־השריון אחת

 המרכז פיקוד אלוף מארחו,
יפ׳הג את לוי, (״וחצי״) מש,ה

ה מצד נזעמות בתגובות תה
ילדים!״ ״תעשה קהל:

 רואיין תוכנית באותה 8!
 כן־נתן, (״ארתור״) אשר גם

 עיריית לראשות המערך מועמד
 הופיעה אחריו מייד תל־אביב.
 ע־ עליזה הזמרת בתוכנית
יווניים שירים ששרה זיקרי,

היה. העולם מטעם שהתקיימה בשש־בש ישראל אליפות לתחרות הגיע הצעיר הח״כ *111*
והפסיד בינוני כשחקן התגלה הוא לשחק. והחל השולחנות אחד ליד התיישב יוסי 1 •111 "1

נגד כשתשחק !להשתפר צריך ״אתה : בהומור לו אמר משחקו אחרי שעקב הצופים אחד ליריבו.
כן. שיעשה הבטיח שריד ח״ב שלנו.״ כולו יהיה ההפסד אחרת אותו, שתנצח רצוי מצרי פרלמנט חבר

 זאת. עשו גרב יוסי והשחקן
משו תוכנית־רדיו במיסגרת

 שידוכין, פינת פתחו הם תפת
 מיקצו־ שדכנית של בעזרתה

לש והצליחו וגראפולוג, עית
 לשניים ואם גרושה בין דך

 להינשא עומד הזוג צייר. לבין
ההפצ למרות הבא. בשבוע

 לאפשר בני־הזוג סירבו רות,
שמו את לפרסם ויוסי לאתי
לצלמם. או תיהם

 הנודע הבריטי הסופר 8)
ד  מורגן) (פרובידנם דייזי
בישר באחרונה שהה מרסיר

 מרסר שנה. מדי כמינהגו אל,
 צעירה דפנה, של בעלה הוא

 בחיפה, מבת־גלים ישראלית
 את שנה מדי מבלים והשניים

 בעת בישראל. חופשת־הקיץ
 מר- התוודע הנוכחית שהותו

 שלום לתנועת אשתו, דרך סר,
 באורח השתתף ואף עכשיו,

 התנועה שאירגנה בכנס פעיל
 לאנשי הודיע מרסר בחיפה.
ל בשובו יפרסם, כי התנועה
 בעיתונות גילוי־דעת לונדון,

בתנו תמיכה יביע הבריטית,
הב דעת־הקהל את ויגייס עה

לטובתה. ריטית

 ארצות- שגריר כשנשאל 8(
 דדאיס, 08 בישראל, הברית

הש בטכס השתתף לא מדוע
 מדינת של החדש נשיאה בעת

בחופ שהה כי סיפר ישראל,
הת ושם בשארם־אל־שייך שה

 כשנשאל אחר. נשיא עם בודד
 הבדואים כי סיפר כוונתו, למה

 את לראות אותו לקחו בשארם
 נראה מסויימת שמזווית הסלע,

 ארצות נשיא של פניו כמו
 קנדי, ג־׳דן המנוח, הברית

בו. חצוב

 מישרד־ דובר שהיה מי 8!
 מי־ אכני העבודה־והרווחה,

 להתאקלכ הצליח לא כאלי,
בהת שנתקל כיוון בעבודתו,

 ה־ עובדי מצד חזקה נגדות
הצ לא שלו השר גם מישרד.

הוו הדובר על להתגבר ליח
 ד,מפ־ איש המישרד, של תיק
מיכ הופמן. אברהם ד״ל
עבו את להפסיק נאלץ ,אל

 בכך אותו פיצה השר אך דתו,
 מישרד־ כשליח אותו שמינה

 של תפקידו בניו־יורק. העבודה
 להחזרת לדאוג יהיה מיכאלי

 גם לישראל. יורדים אקדמאים
מרו התנגדות מעורר זה מינוי

הרוו מישרד עובדי בקרב בה
 יהיו מעט שעוד הטוענים חה,

 באר- ישראליים פקידים יותר
 בהחזרת לטיפול צות־הברית

עצמם יורדים מאשר היורדים,

 ?״ הארץ׳ ואת השמיים את הים
 פעמיים יש ״שם :קור ענה

ל ואת לעבוד את — את׳׳
נז ״ולזה מני: סיכם נוח...״

 את שלישית, לאת גם קקו
זה.״ את למצוא כדי חפירה,

 ביטון צ׳ארלי ח״ב 81
 מאז לחו״ל, בנסיעות מרבה

כ לפני כחבר־כנסת. שנבחר
 מני עוזרו, עם עלה שבוע
בא אל־על מטוס על כהן,
 זיהו לא במטוס הדיילים תונה.

 זיכו ולא הח״כ, את תחילה
 כעבור רק מיוחד. ביחס אותו
 אחד על־ידי צ׳ארלי זוהה שעה

 במשקה על־ידו וכובד הדיילים,
 כשהגיע אל־על. חשבון על

 בן- לנמל־התעופה ביטון ח״כ
 לדיילות בוש עד חיכה גוריון,
לקב שתבואנה שלום, שירות

 ארוכה, שעה כעבור רק לו.
 המיועד השירות הגיע כשלא

התיי מאד, חשובים לאנשים
כאז ארצה ונכנס צ׳ארלי אש
מהשורה. רח

 של התוכניות עורכת 81
פולק, אתי ישראל, שידורי

 אחד ליד וייצמן את הסיע שבו
 סיפר חיה. אש שירה ה״נקים,

וה פגזים, ירה ״הטנק עזר:
 כל אחר-כך כאבה שלי אוזן

 איזה חשבתי: רק אז הלילה.
 לחיל- כשהלכתי לי, היה מזל

לשיריון!״ ולא האוויר

 מרדכי שר-הביטחון סגן 8!
הש נזף ציפורי, (״מוטקה״)

 בצג־ עיתונאים, בנוכחות בוע׳
 לעיתונות הראשי הצבאי זור

 יצחק אלוף־מישנה ולרדיו,
צי הטיח עצלן!״ ״אתה *״י.
 לא הנזיפה אולם בשני. פורי
ציפו הצנזורה. להזנחת נגעה

 יחד לשחות נוהגים ושני רי
בברי שש, בשעה בוקר, מדי
הש באפקה. בית־הלוחם כת

 שלושה במשך שני נעדר בוע
 מבריכת־השחייה, רצופים ימים
 עד בעבודתו עסוק שהיה כיוון

. הלילה. של הקטנות לשעות

 שמורות רשות מנכ״ל 81
 רואיין יפה, אכרהם הטבע,
 המראיין על־ידי שעבר בשבוע
לפעו בקשר אגמון יעקב

 הפועלת הירוקה, הסיירת לות
 שבטי נגד בעיקר באחרונה
 הנוכחים בין בנגב. הבדואים

ש צעיר, בדואי היה בראיון
מח ״הממשלה :יפה את שאל
 מעל לבדואים רק אדמות לקת
 אני מה .39 בן אני .51 לגיל
 לגיל שאגיע עד לעשות צריך

שזב־ יפה, של תשובתו ?״51
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 שאנז טידרכות ועל בגתי־הקפה הבגדים את בוטיקים של דוגמניות מציגות שם בפאריס, האחרונה
 קונה, שאינו או וקונה בדגמים המביט הפאריסאי, הקהל כמו שלא אלא דה־פרה. וסן־ז׳רמה אליזה

פקקי־תנועה. נגרמו פרישמן פינת ובדיזנגוף הדוגמנית, סביב עצומה התקהלות התל־אביבי הקהל יצר

 עזיק- יווני. ריקודי רקדה ואף
 שישב ארתור, אל ניגשה רי

או והזמינה הראשונה, בשורה
 הבמה. על עימה לרקוד תו

 כשש במשך סירב, לא ארתור
 ללמוד הבמה על התייגע דקות

 מעלי- היווני המחול צעדי את
 לא ייסוריו. על חס הקהל זה.
 מהבמה, כשירד ארתור. כן

צלם.״ היה שלא ״חביל הפטיר:
 אנשי כששני קורה מה 81

 זאת ? נפגשים שעשועי־לשון
 הצופים ולשמוע לראות יכלו

 ממני הרדיו תוכנית בהקלטת
 את אירח פאר כשמגי מני,

כדי קור, אביטדום הבלשן
 ״איך בנושא עדות ממנו לגבות
סיפר קור אבותינו?״ דיברו

 (שחשף בר־כוכבא איגרות כי
מוכי ידין) יגאל הפרופסור

 בדיוק דיבר שבר־כוכבא חות
 ״תב־ שם כתוב הצברים: כמו

הכבלים״, ״את במקום בלים״
הש־ ״את במקום ״תשמיים״ .
״אז מני: שאל וכר. מיים״ •

 כשקרא בר־כוכבא אמר מה
אלו־ ברא ׳בראשית הפסוק את

 לשעבר תל־אביב עיריית ראשובינוביץ יהושע
 ראש להט, (״צ׳יצ״׳) ושלמה

 שגריר שערך למסיבת״גן יחד נכנסו הנוכחי, תל־אביב עיריית
 גרמניה. של הלאומי חגה לרגל שיץ קלאוס בישראל גרמניה
 מטעם תל־אביב עיריית לראשות צ׳יצ׳ של מתחרהו אותם כשראה
 ״אם : אמר בגרמניה, שגריר לשעבר בן־נתן (״ארתור״) אשר המערך,

 את אליהם ויוסיפו צ׳יצ׳ עם אותו יערבבו רבינוביץ׳, את יקחו
אידיאלי.״ ראש־עירייה מהקוקטייל יווצר המנוח, נמיר מרדכי
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