
 שיושבים, אחדים יש — בוס
 ש־ ואחדים שעומדים אחדים

רועדים.
 מנכ״ל בין בשיחה 0!

 יצחק לשעבר, י רשות־השידור
 יצחק לשר־החוץ ליבגי,
 הוא כי השר סיפר שמיר,

 קרא לאחרונה קריאה. חובב
 שר־ההוץ של זכרונותיו את

חב ארצות־הברית, של לשעבר
 קראתי אני ״גם קיסינגר. רי

 רשות* מנכ״לי של זכרונות
 מנכ״ל,״ חייתי כאשר שידור

 שמיר נשאל כאשר ליבני. אמר
 בתפקידי ב״מוסד״ עסק באם

 ללא השיב ניהול, או ביצוע
בביצוע.״ ״כמובן, היסוס:
 נק־ שלמה העיתונאי 01

 של דוברו שהיה מי דימץ,
 בגין, מנחם ראש־הממשלה

היש הסרט את לראות הוזמן
 האמיתי. המישחק החדש ראלי

 השחיתות בנושא הדן הסרט,
תגו מעורר הפוליטיים, בחיים

ש המצומצם הקהל אצל בות
 הסרט אחרי עתה. עד בו צפה
 פוליטיקה ״בסרט :נקדימון אמר

מ כרוכים ירדו כאילו ואהבה
 במציאות אך בזו, זו השמיים

יותר שינאה הפוליטיפה מניבה

 לאהבה, הזדמנויות בפוליטיקה
שיאיי אזרחים יותר אולי יהיו
הפוליטית.״ המפה את שו
 (״גו- שמואל האלוף 0(

 מהרפובליקה בא גונן רודיש״)
 הוא שם המרכז־אפריקאית,

לחופ יהלומים, בכריית עוסק
 האחרונים בחודשים מולדת. שת
 במחנה היערות, באחד ישב הוא

 נסע בחודש פעם ורק הכורים,
 בשעות באנגי. הבירה לעיר

 ללמוד נהג ביער שלו הפנאי
 עוד במחנה עימו הרמב״ם. את

ב הקולטים ישראלים, חמישה
 הם מישראל. החדשות את רדיו

 — ביניהם תורנויות עורכים
 על מהם אחד ממונה יום בכל

 דיווח ועל לחדשות ההאזנה
 מילבד החדשות, ״כל לעמיתיו.

 צה״ל לפעולות הנוגעות אלה
 מעניינות אינן למילחמה, או

אמר. שם,״ אותנו
 ירון המראיין מפניני 0!

 מתגשמת ״סוף־סוף ו לונדון
 כל — מישרד־האוצר תוכנית
 השירותים את עוזבים האנשים
לבורסה.״ ועוברים

 מחלה אחרי מחלימים 01
 צימוקי, אריה העיתונאי הם

 שערי בבית־החולים שנותח
 ראש סגן ;בירושלים צדק

 '3שי דויד תל־אביב, עיריית
 אי־ בבית־החולים שנותח מן,

 ויושב־ראש בתל־אביב, כילוב
 כספי, יצחק ישראל, מכבי

הליברלית. המיפלגה מראשי
 ארצות־הברית שגריר 01

 אינו לואיס, סמואל בישראל,
 יצחק הנשיא פמליית על נימנה

 הוא אך לקאהיר. שיצאה נבון
 פרטית חופשה לקחת החליט

 עם לשבועיים לקאהיר ונסע
 על- הוזמן הוא סאלי. אשתו

 ארצות- שגריר עמיתו, .ידי
 אלפרד במצריים, הברית
אתרטון. (״לוי״)
 פרי האמריקאי הזמר 01

תוכ בישראל המקליט קומו,
 באר- שתשודר טלוויזיה נית

 אינו המולד, בחג צות־הברית
 — שלו התחביב על מוותר

ל צילום בין הגולף. מישחק
ו לקיסריה קופץ הוא צילום
 מקצועי גולף מישחק שם מפגין
ממש.
בי הכדורגל כוכב 01  א
 מצפים דורית ואשתו כהן

 ״אם חודשיים. בעוד לתעוק
 הוא בליברפול ייוולד התינוק
 הכדורגל בנבחרת לשחק יצליח

 האלפיים, בשנות אנגליה של
כי לעשות יכול לא שאני מה

נג בחקירה חקר דנדשטיין
 אמו. ברצח הנאשם אדם דית

 עם בבית־המעצר שוחח הנאשם
וה פאר, צכי אחר, עבריין
 בעלילות להתפאר הרבו שניים

 הפלילים. בשטח שלהם הגבורה
עניי על פאר עם דיברת ״מדוע

 התובע. שאל פליליים?״ נים
 אני צבעים ״עם :השיב הנאשם

 אנשים ועם צביעה, על מדבר
פשעים.״ על מדברים כאלה
 שהשתתף אחרי אחד יום 01

ב תשע הטלוויזיה בתוכנית
 עורך־הדין ״שיקר״ שם ריבוע,

 מישפט בעניין לידסקי צכי
 לפני זוטא מישפט נערך זוטא,

ה אכן־אור. חנה השופטת
 אמר לנדשטיין אברהם תובע

 רואה אני ״בלילה ללידסקי:
ב ,,משקר בסלון אצלי אותך
 ובבוקר זוטא, מישפט עניין
 ולוחם כזה במישפט מופיע אתה

. באמת.״
ש מתלוצצים בכנסת 01

 המפד״ל של הבחירות סיסמת
מהמישטרה. הדת הפרדת תהיה
 עתה המתהלכת בדיחה 01

 מספרת, הכנסת במיסדרונות
לאוטו- דומה מישרד־הדתות כי

חן שולה
שבוע. מדי מקבלות

 הלימודית. בטלוויזיה ילדים תוכניות של כוכבות שלוש הן מור וציפי רבינוביץ נירה
 הן שאותם קטנים מעריצים מיכתבי על רשמים והחליפו במסיבה נפגשו הן

ודודלי״. ב״רגע וציפי ב״קישקשתא״ נירה זה׳/ ״זהו בתוכנית מופיעה שולה

סר ליצור כדאי אהבה. מאשר
 לקרב כדי הפוליטי, בתחום טים
גם שיש יראו אם הציבור. את

 בריטי,״ אזרח אינני
כוכב.

ח אמר

ט כות לא הארץ ביומון ו
 קמבודג׳ה. אלא קמבודיה בים

 עורך־המישנה- נתן זו הוראה
 אך סאמט. גירעון לשעבר,

 לשמש לוושינגטון, שיצא מאז
 מזכיר העביר היומון, ככתב שם

 הוראה קינן רפי המערכת
קמ כותבים מעתה :חדשה
קמבודג׳ה. תחת בודיה
 קיאל הדני, החוץ שר 01

 היה בישראל, שביקר אולפן,
 תל- עיריית ראש של אורחו
 להט. (״צ׳יצ׳״) שלמה אביב,

 בשכו- ביקור שערך גילה הוא
 ״גם :להט לו אמר נת־התיקווה.

 העיר לפעמים.״ שם מבקר אני
 :ארצי יצחק ראש-העיר, סגן
 בשכונת- ביקרתי אני ״גם

התיקווה.״

ז ז  נוכחה שלו ההופעות באחת ומופתים״. (״אותות בשם שלו חדש במופעתאומי מו
בקהל, הצופות אחת מפי ששמעה זמר, חנה ״דבר״, היומון עורכת גם

 לזמר אמרה היא ברגליה. שיתוק הרגישה היא מולכו, שלמה השקר משיח על סיפר עודד כאשר כי
מוכרת. הוצאה בזאת יראה שמס־ההכנסה בתנאי הסכים תאומי בסביבה. יימצא שרופא שרצוי

 במצריים, ישראל שגריר 01
 בן־אלישר, אליהו הדוקטור

בירו ה;:חרון בביקורו נראה
כמו קונה בסופרמרקט, שלים

 ושקיות סוכר של גדולות יות
 וצ׳יפלי. ביעלי של חטיפים

 כך כל קונה הוא למה כשנשאל
 הוא ״הסוכר :השיב הר^ה,

והיק הנדירים המיצרכים אחד
 וה- הביסלי ואילו בקאהיר רים

 לחיות יכול שאיסני צ׳יפלי,
 שם קיימים לא בלעדיהם,

ב שלי ביקור בכל אז בכלל.
המלאי.״ את מחדש אני ארץ

 לישראל הראשי הרב 01
 לא דעה מחווה גורן שדמה

שבו לפני עדי־מדינה. על רק
 את שעברה אשר. כי קבע עיים

 הקובעת, — השפיר מי בדיקת
 — העובר מין את היתר, בין

 אם לבעלה לספר שלא רשאית
 בבעיה לבת. או לבן מצפה היא

 ההרות הנשים כשאחת נתקל, זו
 בבית־החולים בדיקה עברה
 לשמוע וסירבה בירושלים הדסה

 שגילה בעלה, התוצאות. את
 טילפן ממנה, סבלנות פחות

 לו שיגלה ממנו וביקש לרופא
 אל פנה הרופא העובר. מין את

 האשה כי קבע וזה גורן הרב
אלה. בעניינים הקובעת היא
 של יחסישזציבור איש 0!

 משה רבלון, התמרוקים הברת
עיתונ על־ידי נתבקש דיין,
 לצייד לקאהיר שיצאו איות
 מאחר החברה. במוצרי אותן

 במצריים, מוחרמת שרבלון
ה שהנשים העיתונאיות שמעו

 למוצרים משתוקקות מצריות
 ממנו, כנדרש עשה דיין אלה.
בתמרוקים. אותן וצייד
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