
ח״ אה צבט עראפאת  הילדים ל

האופוזיציה בכי את שמע ואכן
אגף של החדש למנהל 8!

 היל־ במלון והמשקאות המזון
ץ, ■האנס בתל־אביב, טון  פרי
 הוא ערבים. לגבי מזל יש

במ שעבד אחרי ארצה הגיע
עב לשם בתוניס, הילטון לון
 הערבית הליגה מישרדי רו

 מיד קאהיר. את שנטשו אחרי
השגרי עברה לכאן בואו עם

 ב־ לבית־המלון המצרית רות
תל-אביב.

 את פריץ פגש בתוניס 9!
 היה ״הוא קראפאת. יאפו־
ב הילדים לכל וצבט נחמד
סיפר. לחי,״

ש שבתרבות, במופע 9'
 תל־אביב, במוסיאון התקיים
בעו אכן. אכא ח״כ התארח

מ בכי־תינוק נשמע מדבר, דו
 ״אני אבן: אמר האולם. קצה

האופוזיציה.״ קול את שומע
שחו עידית הבמאית 9]
ש לפסטיבל־סרטים נוסעת רי

 מאי- לבמאים בצרפת, יתקיים
 מאחר בילבד. הים־התיכון זור

 גייסה צרפתית, יודעת ואינה
 מכוכבות אחת את לעזרתה

 הויטמן־יגיל, נלית הסרט,
 מתרגמת וזו בלגיה, ילידת

 של מעגלים הסרט את עתה
 ה־ זו הצרפתית. לשפה שישבת

 ששחקנית הראשונה הפעם
 של תירגום על חתומה תהיה
סרט.

 מפיקי טילפנו כאשר 9!
 החדשה־יש- תוכנית־הטלוויזיה

המשו אל בריבוע, תשע נה,
 לה והציעו שמר נעמי ררת

 מתוכניותיהם, באחת להשתתף
 לחשוב צריכה שהיא השיבה

 החלטתה על ושתודיע זה, על
 לה אמדו כאשר יותר. מאוחר

 מן תרד אותה שחק שהתוכנית
וא ״אוי :הגיבה הקטן, המסך

ב אצלי יהיה אבל איזה בוי,
 לראות נהנינו כל־כך ! בית
 מאי- בורים יותר אנשים שיש
!״תנו
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 עצר ולא במכוניתו, נסע פז

שו אותו עצר ״עצור״. בשלט
 התעודות. את ממנו וביקש טר
 השוטר, עם להתווכח ניסה פז

 עימו נושא הוא שאין הסביר
 סרטים מפיק הוא אך תעודות,

 השתכנע לא השוטר וטלוויזיה.
 תמונה שלמה מצא אשר עד

 גם מצולם שבה עימו, שהיתר,
הא אז פיק. צכיקה הזמר

רי על וויתר השוטר לו מין
דו״ח. שום

 שהתקיים במישפט־רצח 9
 בראשותו הרכב לפני השבוע

 המחוזי בית־המישפט נשיא של
 בנימין השופט בתל־אביב,

 לסניגור הנשיא אמר כהן,
 אתה רם, ״אדון 'רם משה

 כעסן, יחד מצד שאני יודע
 הסניגור סבלן.״ שני ומצד
״אני :בנימוס ואמר חייך
 של השני הצד את רק מכיר

אדוני.״
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ליש יערי אהוד הטלוויזיה
ה המסוף דרך ממצריים, ראל

 נהג תמיד כי סיפר הוא דרומי.
 אך ובחזרה, למצריים לטוס

 דרך- את הפעם לנסות החליט
ש המוניות נהגי כל היבשה.

 אותו להסיע רצו שם עמדו
 אמר הנסיעה בתום לירושלים.

 דרך להיכנס קל ״יותר :יערי
היב על מוותר אני האוויר.

1, שה.״
הלאו הנבחרת מאמן 9!

 קליין רדף בכדורוסל, מית
המער לגרמניה בקרוב יוצא
 השתלמות להעביר כדי בית,

 לאהר שם. בכירים למאמנים
 ויוצ־ לארצות־הברית יסע מכן
 הכדורסל מקבוצות לאחת מד

 כדי בניו־יורק, המקצועניות
 מכי:־ם כיצד ולראות ללמוד
!־,א בליגה מקצוענית קבוצה

מריקאית.
 לכדור־ הטניס אליפות 9!

ה בין השבוע. תיפתח גלנים
 מי גילר, ראול משתתפים

 ירושלים בית״ר כוכב שהיה
רו כיום שהוא ׳60,־ד בשנות

בירו הדסה בבית־ד,חולים פא
 בעבר שרר, גירעון שלים!
 רמת־גן הכוח קבוצת שחקן
 רום דני !תל־אביב ומכבי

 נבחרת־ שחקן (שמילוביץ),
 ויואל ומכבי־חיפה ישראל

 בליגה שוער בעבר שוהם,
פיזיו שהוא שרר, הלאומית.
ל במראהו והדומה תרפיסט

 דאסטין האמריקאי שחקן
 בטנים יום כל מתאמן הופמן,

הטל של שדר־ד,ספורט אצל
שימרון. יורש וויזיה,

 שח- גם הגיע לאליפות 9!
 וישינ־ שלמה קדו־,תיאטרון

 ארבע יום בכל המקדיש סקי,
 שלמה הטניס. למישחק שעות

 כדורגלני עם בעבר התאמן
תל-אביב. הפועל

 קבוצת־ד,כדורגל שוער 9
וי איציק נתניה, מכבי של

 ל- לנסוע לא החליט סוקר,
 נגד העולמי מישחק־הכדורגל

 להקדיש זאת ותחת שוודיה,
ולש חנה לאשתו זמן יותר
 שוחה נראה הוא בנותיו• לוש
 של בברית־השחייה הבנות עם

כ הוכתר ויסוקר רמת־השרון.
במענ וזכה השנה, כדורגלן

 אלף 150 בסך כספיים קים
לירות.

 יגאל של לזיכרו בערב 9!
לשע חבר־הכנסת סיפר אלון

ההי על גלילי, ישראל בר,
 היה זה שלהם. הראשונה כרות

 מם־ממים בקורס ,1938 בשנת
 גלילי בכפר־ויתקין. שנערך

 איש. הכיר ולא לשם׳ הגיע
 ידע לא הוא הלילה, בא כאשר

 לשומר ניגש הוא לישון. היכן
 ללון. אפשר היכן אותו ושאל
ב לו שיבחר השומר לו אמר
 ויכנס בקורם, המשתתפים אחד
בא בחר גלילי למיטה. אליו
 בילו והם למיטתו, נכנס לון׳
בשיחה. הלילה כל את
כי גלילי סיפר עוד 9!

 לכך אחראי למעשה היה הוא
 הפלמ״ח. כמפקד נבחר שאלון
 המטה ראש אז שהיה גלילי,
 את העדיף ההגנה, של הארצי

 האחר, המועמד פני על אלון
 אחר־כך שהיד, נמרי, דויד

ההעפלה. מראשי
 נתיכ טלי העיתונאית 9!

 גידי המלחין עם ראיון קבעה
רן, הח סיפרו צאת לקראת קו

 טילפנה הראיון ביום אך דש.
שחל משום לבטלו, כדי אליו

או הרגיע במיטה. ושכבה תה
 אבוא אני דבר, ״אין :גידי תה
ובהזדמ רופא, אני ביתך. אל

 קורן אותך.״ אבדוק גם זו נות
רופא־ילדים. הוא

 חיים קצין־הכנסת, סגן 9
 ההופעה על מתמרמר קומר,

חברי־ד,כנ למיזנון הבאים של
 קו־ פנה שעבר בשבוע סת.
 בנו יקותיאדי, ארנן אל מר
 לאומי, בנק ממנהלי אחד של

ב המשמש יקותיאלי, כרוך
 של הפרלמנטרי כעוזרו כנסת

 את שאל קומר אבן. אבא ה״כ
 להיות רוצה ״אתה יקותיאלי:
הבין יקותיאלי ?״ חבר-כנסת

 לא כבר ולמחרת הרמז, את
 כפכפים נעול למיזנון הופיע
 ח״כ לנעול שנוהג מהסוג

כיטון. צ׳ארלי
סיעת מזכיר כשהגיש 9

 ישראל בכנסת, המערך
 רשימת את פלג, (״רוליק״)

סי של הפרלמנטרים העוזרים
יצ לקצין־הכנסת, המערך עת
לק כדי כן־גל, (״איזי״) חק
 ל־ אישורי־כניסה עבורם בל

 ״לא : לבן־גל אמר הוא מישכן,
 מבחינה אותם לבדוק צריך

אנ של בנים כולם ביטחונית.
ב מבט ואכן, חשובים.״ שים

העוז שמרבית הראה רשימה
 של בנים הם הפרלמנטריים רים

 יקו״ ארנן על נוסף מישהו.
לי א  ברשימה למצוא אפשר תי

הפר העוזרת מטן, טלי את
 אשל, תמר ח״כ של למנטרית

 האישית מזכירתה שד,יתד, מי
ל נשיא-המדינה רעיית של

 עורכת קציר, נינה שעבר,
 האתון, פי הסטודנטים עיתון
 אחרונות ידיעות כתב של בתם

 ואשתו, כשן (״רפי״) רפאל
כונדי. רות דבר כתבת

ל \ | ^  הציירת של התערוכה לפתיחת באה בן־גוריון, דויד של בתו "1111|1* !
#11 1 עדית, של אביה עם בגימנסיה למדה גאולה פאנק. עדית י 11

גאולה. הסבירה עדית,״ של תערוכה מחמיצה לא ״אני המישפחה. ידידת היא ומאז חיים,
בן גאולה

 הכדורגל בשחקן פגש פרס, שימעון ח״כ של עוזרואפלבאוס מעז
 מהצגות־הבכורה באחת סטלמך, נחום לשעבר,

 את הזמין תל־אביב, באוניברסיטת הגופני החינוך על הממונה סטלמך, בתל־אביב.
טוב גופני בכושר שתהיה נדאג אלינו, קצת ״בוא :לו ואמר לאוניברסיטה בועז

ביצועה. את דחה אך להצעה, התנגד לא בועז הקרובות.״ הבחירות לקראת

ל ^ י לפסטיבל הגיע קולנועיים, לפרוייקטים לייעוץ חברה בעל 11•1ן119 0 ל
\#1 ■!1 הקרנה מסך על להציג המסוגל מיוחד, מחשב עם קאן ^ 1*1* 1

 בעזרת שבהפצתו. בסרטים הקשורים ולקוחות סרטים על הנתונים כל את לו, הצמוד
 במכונת-כתיבה אותם ולהדפיס חדשים, חוזים במקום בו לכתוב גם אפשר המחשב
פארו. ניקולאס מסיס, של עוזרו מפעיל המחשב את למחשב. הצמודה

ם1רע 223215 הזה ל


