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של בחלון במקום בראי מסתכל ומ
 תוטרר!'; יגאל הפסל י■
 לכך ותודות חדש, ספר כתב

 כל הרדיו בתוכנית התראיין
 יוסי המראיין, הרשת. צבעי

 קטע בתוכנית ציטט גרבר,
 עליו שכתבה מדברי־ביקורת

 שבו בושם, הדה העיתונאית
 לתומרקין, מחמיאה לא היא

ה הגיב הוותיק. ידידה שהוא
 אוהבת בושם ״הגברת פסל:

 כזה. לא ואני יפי־נפש, אנשים
 עם ששיחקתי מכך נעלבה היא
הו לא בצורה הביל״ויים סמל
 למיש־ נצר שהיא והיא, גנת
מכך.״ נעלבה ביל״ויים, פת
 הזמין הראיון אחרי 8!

ה אל לטלפן מאזינים גרבר
ל אמרה המאזינות אחת פסל.

יצי את מבינה שאיננה יגאל
״את :יגאל לה ענה רותיו.
 מאזין אינטליגנטית.״ לא פשוט
 שהוא ליגאל ואמר טילפן אחר

 תומר־ לו ענה אקולוגי. מיטרד
 מאד שאתה רואה ״אני :קין

 אחד, ואליום תיקח אולי נרגש.
 שעה.״ חצי בעוד אלי ותטלפן
 את גרבר הפסיק יזו בנקודה

ל הטלפוניות השיחות קבלת
פסל.

 התקציבים אגף ראש }■
 ארקין, ישראל האוצר, של

 ההסתדרות מזכ״ל בפני הטיח
מס ״אינכם משל: ירוחם
 מסתכלים אתם בחלון! תכלים
 לראות אוהבים אתם !בראי

בילבד!״ עצמכם את

 שנערך ברית־המילה בטקס מתבונן הבדרן, ל1'*1 * 1!ד!1
#׳ 1 0 1 שעבר. בשבוע שנולד דן, השלישי, לבנו 1

 הפרופסור שהסנדק, בעוד במלאכה, עוסק שוחט, שימעון המוהל,
 יושב,״ אני שבו הראשון הניתוח ״זה בתינוק. מחזיק סר, דויד

״הקאמרי״ שחקן :למטה בתמונה הנודע. הגינקולוג הסביר
 בלהה, של ואביה התינוק של סבו שהוא חורגל, משה הוותיק,

 ימי ואת בתיאטרון, משחק אינו כבר חורגל גדי. של רעייתו
קרובות. לעתים המבקרים נכדיו עם בהנאה מבלה הוא שלו הפנסיה

ירקוני. יפה הזמרת של בטישפחתה רביעי דור היא החודשים, שמונת בת
גוסטין, מלכה אמה, (משמאל) באו יפה של החדשה הילדים להצגת

 שוחט, יגאל לרופא נשואה אורית התינוקת. בתה את שהביאה שוחט, אורית יפה, של ובתה
המצרי. בשבי נפל והוא מטוסו נפגע הפעולות באחת ההתשה. מילחמת בתקופת טייס״קרב היה אשר

 יוצא מדוע שהתפלא מי 8[
 ירושלים, עיריית מועצת חבר

 בשעה פרכבורגר, שמואל
קי מביתו, בוקר לפנות חמש

״זו :הבא ההסבר אתי בל
 יכול אני שבה היחידה השעה

התח לקראת בירי, להתאמן
 לאליפות בקליעה הארצית רות

האזרחי.״ המישמר
 יחסי־ה־ על האחראית 8!

 יצח־ שרה בכנסת, ציבור
ב -שעבר בשבוע אירחה קי,

 האמריקאי, השחקן את כנסת
הנמ צ׳מכרליין, ריצ׳ארד

תוכ הקלטת לצורך בארץ צא
 לא הוא חג־המולד. של נית

 אלא בח״כים, התעניין כל־כך
שם. המסתובבות היפות בנשים
 שנערך הדסה,' בערב 8

 יהודית סיפרה בירושלים,
 רב,־ת שנים ששירתה ביילי[,
 הישראלי, הדיפלומטי בשירות

 האגדתי הבריטי הקצין כי
ול לה עזר וינגייט אורד
 בירושלים, דירה למצוא בעלה
.1938 בשנת שנישאו אחרי

 בשום התעניין לא ״וינגייט
 האמבטיה. מגודל חוץ דבר,
 ודאג אמבטיה לכל נכנס הוא

 בה לשכב יכול שאדם לוודא
 קשה היה ובירושלים בנוחיות,

כזה.״ דבר למצוא מאוד
 שנערך האחיות, בכנס 81

יו כרמי הד״ר טען השבוע
 הרצליה גימנסיה מנהל גב,

 תיעלם בקרוב כי בתל־אביב,
 מבתי־הספר הפיסיקה הוראת

 לא ״באוניברסיטות התיכוניים.
לפיסי מורים היום מכשירים

 בעשר הצילו המיקצוע את קה.
מ העולים האחרונות השנים

רוסיה.״
העי דיבר כנס באותו 81
 מה על דונביץ גתן תונאי
 ״יש בעיתונות. בסדר שאינו
 הסתיידות־ הנקראת תופעה

עורכים.״
 האמריקאית השחקנית 81

העו ,ץ,פיל מולי ,82ה־ בת
הו לסיבוב ארצה לבוא מדת

ל בתוכניותיה מזכירה פעות,
 בשנים כי האמריקאי קהל

היתד, המדינה של הראשונות

 קייזר־פרייזר המכוניות חברת
 לייצור ביותר הפעילה החברה

 תיכננו כאשר בארץ. מכוניות
הזמ הראשונה, המכונית את
 ראש־הממשלה את החברה נה

ן, דויד דאז, ריו ־גו ואמ כן
המכו את לו שיתנו לו רה

 לירה עבורה ישלם והוא נית,
 שלא כדי סימלי, באופן אחת

 שוחד. מקבל שהוא יאמרו
 למקום, בא בן־גוריון ואמנם,

 את הכניס המכונית, את קיבל
 שיש מה שכל וגילה לכיס ידו
 לירות. שתי בן שטר זה לו

 פולה, רעייתו, על פנה כאשר
 זי: לו אמרה בעצתה, ושאל

מכו שתי תיקח הזה ״בכסף
ניות.״

צב כד בתוכניודהרדיו 8
רו העיתונאי תקף הרשח עי

 מיש־ הוראת את פריסטד מן
 יורד-ם להזמין שלא רד־החוץ
 בחוץ־ל- ישראליים לאירועים

 הנושא על דיבר פריסטר ארץ.
 מישרד־החוץ, דובר אך כשעה.

 ש- הכחיש לביא, גפתלי
כזו. הוראה הוציא סישרדו
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