
 פסח שר־החקלאות סגן של
 נאנשי- ואחד גרופר, (פייסי)

 היו ,7ראש־הממש< של הביטחון
 זרא- בימים לשומרי־מחסום,

 והיפיד המילחמה, של שונים
 הרשינות לחסרי להניח, שלא

צפונה. לעבור המתאימים,

 גני הליברלים, ה״ב ■
 ו- המן המועצה ראש שליטא,

 ה־ שבימי סיפר מנחמיה, מית
 הזמן בל עברו בצפון מילחמה
פ שמטוסים במושבה שמועות

 וד את להתקיף עומדים ריים
 התר את הרגעתי ״אני ישוב.
 משוס יתכן, לא שזה שבים
 ירדן.׳ לגבול שייכים שאנו

 יחידו, צנחני מוותיקי שליטא,
 היד שלו הפלוגה שמפקד ,101

 נפגש גור, (מוטה) מרדכי
ש מי עם גם המילחמה בימי
 שרון, אריק אז, מפקח היה

 הנעשה על הסברים ממנו ושמע
לגבול. מעבר

ריס, דכורי כשקבעו ■
הקא בתיאטרון הצגה מנהלת

 מועד את לוי ושמואל מרי,
 בבוקר, החמישי ליום חתונתם

 יהיה המיועד שהחתן ידעו לא
 יום עד מיוחד. צבאי בשירות
 ברור היה לא בלילה הרביעי

מיחי להשתחרר יצליח לוי אם
ה לטקס לבוא כדי ולוא דתו,

 בתל־אביב. ברבנות נישואין
לשלו חופשה, לוי קיבל לבסוף

לעו דבורי, בלבד. ימים שה
העבו לסדר לחזור נאלצה מתו,

 הוצגה, ערב באותו הרגיל. דה
 אחר, מקום ההצגה הארץ, בצפון

אחראית. היא שעליה

בלבד בשלשות. לעמוד מוכן פיק צביקה שה ו פחזת שיע
שט לחיילות הציע גורליצקי ואילי מילואים. ימי להתפ

 את לי ״תן החיילים: אחד לו
הבופור.״ את וקח הביפר
כחו שהיה יגיל, גדי ■
כא ארצי, שלמה עם לייה
 שבתוכנית ברדיו, שמע שר

 ״מיטב יופיעו מיוחדת טלוויזיה
 שמיטב העיר, ישראל,״ אמני

 שעה באותה נמצאים האמנים
 באולפני- ולא הארץ, בצפון

בירושלים. הטלוויזיה
שמיר אפרים הזמר ■
מה הבדרן עם בצוות הופיע  של

 יכול שמיר גולדברג. (ג׳ינג׳י)
 הכדורגל במישחקי לצפות היה

 ש- משום בטלוויזיה, ששודרו
טל במכשיר הצטייד ג׳ינג׳י
נייד. וויזיה
גורליצ־ אילי השחקן ■

ב באוטובום־אמנים. נסע קי
 לחיילים, מתחנות-האיסוף אחת
 אילי חיילות. לאוטובוס עלו

לחיי ואמר ביגדי־ים הוציא
 כמתנה ינתן ״בגד־הים : לות
 אותו, ותלבש שתתפשט למי
ש שראה אחרי במקום.״ כאן
 את חילק להצעתו, היענות אין

 כתרומה שניתנו ביגדי־הים,
לחיי מיסחרית חברה על־ידי

לות.
 שהסיע נהג־האוטובום, ■

 היה אחרים, ואמנים אילי את
 אגד. דובר טלמור, גירעון

 נטש המילחמה תחילת שמאז
 וחזר שבתל־אביב מישרדו את

 לנהוג החל הוא כנהג. לעבוד
 שאותו באר-שבע-סדום, בקו
 לנהוג והתנדב היטב, מכיר הוא

באוטובונדהאמנים.
 קרן, עוזי הארץ, צלם ■

ברחוב נתקל לבמחנה, שגויים

 שינויים יחולו לא אם ■
 הקצינים שאחד הרי בתוכנית,

 הזמר יהיה בעתיד, בצה״ל,
 לעיתד בראיון פיק. צכיקה

 פיק, סיפר שאול אילן נאי
 סדיר כחייל שירת לא שהוא
כע מישפחתיות. בעיות בגלל

 והוצב חוייל, הוא שנים בור
 צה״ל. של ובידור הווי ביחידת

 עושה שהוא מצא שבדק, אחרי
 לכן בשנה. מילואים ימי 60כ־

 קציני־חי- קורם לעבור בדעתו
 החדש שבתפקידו משום נוך,
ימי־מילואים פחות יעשה הוא

 מדברי שהופתע שאול, בשנה.
 אתה ״מה, אותו: שאל פיק,
 ענה בשלשות?״ לעמוד תוכל
 בטח.״ ״בטח, :פיק

הרכים האמנים בין :8!
 חלקם הארץ, לצפון שהגיעו

מי- בשירות וחלקם בהתנדבות

צפונח• צה״ל עבר שבהם הגשרים, אחד מעל הליטאני נהר על משקיףשיוה בן־ציון
 יוסף שר״הפגים, של לענייני־תיקסורת ויועץ איש״יחסי״ציבור שירה,

 שלו שהשר משום לו עשו שכך התלוצץ שירה במחנה. בכתב הקרבות, תחילת עם מייד גוייס בורג,
במישרדו. שיחה באמצע פשהיה בדחיפות גוייס •חוא סיפר שירח לסילחמח. ליציאה שהתנגד היחידי היה

 בכביש התנועה את מכוונתושבלו□ פנינה
קבו עם שיצאה פנינה, בגליל.

 לה כשהתברר התאכזבה הארץ, בצפון ביישובים להופיע אמנים צת
 אוהבת לא שהיא אמרה היא הגבול. את לחצות תוכל לא שהיא

 אני חיילים, רוצה ״אני :לפניהם להופיע עניין לה ואין ילדים,
 צריח- על קשת. ששי הימר לידה, אמרח. בייבי,״ אקשן, רוצה
קורן. ענת העיתונאית ליד פיק, צביקה הזמר עומד הטנק

 המזרחית בגיזרה שושט הוא ב״גלי-צח״ל״. ככתב מילואים לשירות גוייסאגמון עקב
אגמון, מהחיילים. שלום פריסות ואסף כתבות שידר וחייל, נהג עם ביחד

את משדרים אם לדעת סקרן היה נבטייה, ליד חאדוף, השיעי בכפר חזה״ ״העולם בצוות פגש
י י י סוף, בלי משדר אני ימים אירויה .

זינ גדעון היו מיוחד, לואים
עקב גר  כן־ (יענקל׳ה) וי

 כל התווכחו השניים סירא.
 הבופור מיבצר מי של הזמן
למי. אותו יעניק ומי

טופז, דודו הבדרן ■
תן הזמר עם לצוות שגויים  נ
 ביפר מכשיר עם נראה כהן,
 ממתין שהוא התברר צמוד.

יצל מתי מתל־אביב, להודעה
 צא הטלוויזיה תוכנית את מו

אמר מנחה. הוא שאותה נחה,

 שעמדה יפה, בצעירה בצידון
ו המקומי, ביודהחולים בחלון

 קרן תינוק. בזרועותיה החזיקה
 הניפה והאם לשלום, לו נופף
 לשלום. התינוק של ידו את
ב נשיקה לעברם הפריח קרן

 בעזרת האם, שאלה ואז אוויר,
 לה מיועדת הנשיקה אם ידיה,

 לענות, התקשה קרן לתינוק. או
 גבר, עמד הצעירה שליד משום

בעלה. כנראה

נהגו גדליהו, נחום ■

השבוע פסוקי
ם ראש-הממשלה • ח  מנ

 נשפך. ״דמנו .בכנסת בגין,
 יומם במיקלטים ישבו אלפים
 לשבת מאוד קשה ובקיץ ולילה,

 מיספר שם הייתי במיקלט.
• שעות.״

להו רוצה ״אני : הנ״ל •
 ילדי כי העמים כל באוזני דיע

לבית־ בשימחה ילכו ישראל
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