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דיי; ן
חו־ ״אני :זה מנוהג היגמל

משמע.״ תרתי בתשובה, זרת
ה במישפט העדים אחד 1,

 מעודד, אבנר הכפול, רצח
 על עונשו את לרצות שסיים
עב מהו נשאל בפרשה חלקו

 שהוא סיפר הוא הצבאי. רו
 ומומחה מובחרת יחידה יוצא

״מש עוזי. בתת־מקלע לטיפול _
ב ירו שבו בעתי הקול תיק

 כהן ובעזר אוריון עמוס
 אני שלא סימן וזהו הפוך היה

אותו.״ הרכבתי

 הוא מעודד של כינויו 0'
הס בזמנו עשה והוא ״כושי״,

הת הוא שבו המדינה עם כם
ה אך עד־מדינה, להיות חייב

 מההסכם. בה חזרה פרקליטות
שא היא אותו חקרה כשקפלן

 הכר כמו שהרגשת ״נכון : לה
 יכול הכושי שלו, את עשה שי *

ממו חקלאי מעודד, ז״ ללכת
 פלילי עבר ללא עשרת, שב
 לה סיפר הכפול, הרצח עד

 יהיה לא שהוא נודע שכאשר
 :השוטרים לו אמרו עד־מדינה

בכ נגוע ואתה אותך ״נשכו
הרא הגופות לא אלה לבת.

 כבר שקברת. והיחידות שונות
גופות.״ הרבה הסתרת

■ כן־ישר־ דני הזמר ,
 של במועדון שותף היום אל,

 הופעות מסיור שחזר הליכוד, ״
סי סיפר בלבנון, חיילים לפני
 בהתנהגותם דווקא שעסק פור

 הוא צה״ל. חיילי של המוסרית
 באחד שהה הוא שכאשר סיפר

נר שהוקמו, הזמניים המחנות
 נער המחנה לשערי מתקרב אה

מוחזק קלצ׳ניקוב נשתת־םקלע

 ואז פיו את פתח החייל, של
אתה שתוק, ״שתוק, :נענה

אה?״ דבר, שום מבין לא
 השידור רשות מנכ״ל 9׳

 מעלה לימי, יצחק לשעבר,
 להימנע יש מדוע טענות עשר

 ושידר כדורגל מישחקי מקיום
 כדורגל לדעתו בטלוויזיה. רם

 ואינו לחיים מדי יותר דומה
 בספורט לעסוק במקום מעליו.

 מיש־ לניצחון. בשאיפה עוסקים
 כסף על מבוססים חקי־הכדורגל

המ סביב והימורים לשחקנים
 ליי־ ישעיהו כדברי נצחים.

בע בסד־הכל מדובר כוכיץ'
ה אחרי הרצים בנדיטים שרה
תכו יש במישחק העגול. כדור

לה אופיום של קלאסיות נות
 החיצוני המתח כאשר מונים,

 של לאישיותו כלל קשור אינו
וא באיצטדיון, ההמון הצופה.

 הופכים צופי־הטלוויזיה, פילו
 מעבר כוח המקבל מלוכד להמון

 במישחק שלו. לפרופורציות
 מזדהה הצופה מורכבות. אין

 עם וטוטאלי חד־משמעי באופן
 ההערצת ישנה הקבוצות. אחת

 מתקיימות בכדורגל אלילים.
השלי הגבריות התכונות כל

 מאשימות שפמניסטיות ליות
 מישחק והעיקר, גברים בהם

 של לחיי־המין זהה הכדורגל
 תאר התרגשות, בו יש הצופה•

 ובעיקבותיה לשער חדירה צה,
 מישחק ליבני לדעת אורגזמה.
פופולא ליותר זכה הכדורגל

 משום הכדורסל ממישחק ריות
 סביר מיספר ישנו שבכדורסל

שבכדור בעוד אורגזמות, של
 בפחות ממאה ביותר מדובר גל

 מתכוון לא ליבני אך משעתיים.
הכדורגל שמישחקי ברצינות

 גביע־ ממישחקי ישירים דורים
כש בספרד. בכדורגל העולם

 ריק כמעט שהמקום שאול ראה
רו ״אני לשם־אור: אמר הוא
 שם־אור פיצוץ.״ פה שאין אה

עכ ״הפיצוץ בראשו: הינהן
בקריית־שאול.״ הוא שיו
ה זילברמן, מנחם ■1

 גויים לא באילת, כיום מתגורר
 להופעות האמנים שאר ככל
מוצב הוא כי חיילים, לפני

בטל ששמע אחרי ההצעה. את
 מביירות מדווח שיערי וויזיה

 את החמיץ שהוא הבין הוא
סיול־חייו.

 ראש־עירייח פגש כאשר !■
 ביו■ קולק, טדי ירושלים,

 המחול שלהקת כרמון, תן
תרו מעודף סובלת אינה שלו
 ה־ ״אילו לו: אמר הוא מות,

 הכיסים את פותחים היו ח״כים
הפה, את פותחים שהם כמו

 דיץ, ניסים מאי־הקולנוע
 רחל, מבוקשת. שחקנית היא
 בת ולהדם 5ה־ בן לאריאל אם

ל הספיקה החודשים, תישעת
 סופו בעלה, של בסרטו השתתף

 היתד, כאשר לוי, מילטון של
 הלידה אחרי השני. בהריונה

בהצ להתעניין התחילה היא
מופי היא ועתה חדשות, עות
 עמרני גגי של לצידו עה

חדשה. בקומדיה

ל במו מילוא, בידח. שחיה פתק שקראת אחרי צוחקתחסיה  (אס בגין מנחס •
בארצות״חברית, ראשחחממשלח של למשאו חאטרפח למצלמח) חראש

בפתק. רשום חיח מח לו חסבירח חסיח כאשר חייך (מימין) ארנס משח בגין. אליות אמח, של במקוסח

 אלח למשוש לאראות״חברית. חשישח באת שממולו, חכשא אל רגלו את משאיןבגין מוחס
 כאבים חש שאדיין בגין מלמו. דב בפורטוגל, ישראל שגריר חביגייג* בחגיית

חשישח. כל במשן הכישא על רגלו את תשאיר חוא מעט. גימגם רבים, חודשים לפני פציעתו מאז ברגלו,

בכבוד.״ מתקיימים הייתם
 האורחים השחקנים אחד 9!

 לאף, מתחת הישראלי בסרט
 של לענייני-סלילים הכתב הוא

 יחזקאל אחרונות, ידיעות
 הסרט צילומי בזמן אדירם.

 לעיתונאים הבימאי זקוק היה
 עיתונאים. במסיבת שיצולמו

 לקרוא הציע מאנשי־הצוות אחד
 בבית־סוקולוב. שיושב למישהו
 שם, שישב לאדירם כשפנו

 הוא ובסרט בחיוב נענה הוא
 צולם הוא עצמו. את שיחק

 יחזקאל ״אני אומר: כשהוא
אחרונות.״ מידיעות אדירם
כל־ צוחקים שאינם מי 9

 לטוקיו־ בית־ספר במחזה כך
 משתתפי־המחזה דווקא הם נים

 אוהד פניני, אבי עצמם.
 נדרשים ונקרט ונ׳ודי שחר
נו אקרובטיקה תעלולי לבצע
 כל־ ונפצעים הבמה, על עזים

 הפקה שהוא המחזה, הזמן.
 באר־ תיאטרון של משותפת

 הוליד הירושלמי, והחאן שבע
 שתי בין יומיות שיחות־טלפון

התיאטרו שני של המנהלות
 כן־ ועדה פינס ציפי נים,

 מי הוא השיחה נושא נחום.
 בן־ האחרונה. בהצגה נפצע
 המודאגת: לפינם השיבה נחום
 קצת נחתך רק אבי נורא, ״לא

 מהשלפנוע, נפל הוא כאשר
 חוץ רנטגן. לצילום הלך ואוהד

בסדר.״ הכל מזה
 באר- תיאטרון מנהלת 9!

 נאלצת פינם, ציפי שבע,
בתפ לעבוד המילחמה בגלל

הה בימי בתיאטרון. נוסף קיד
 לאד בכניסה נראית היא צגות

הבי את תולשת כשהיא לם,
מכרטיסי־הכניסה. קורות
בי- של אשתו רחל, 9

הפ לא ימי־המילחמה 9!
הליבר המיפלגה לפעיל ריעו
 להמשיך נוימן, ניסן לית,

 כרגיל. המיפלגתיים בעסקים
 הוקם ג׳, שברמת־אביב בביתו,

 ד,מיפ־ של עבר־ד,ירקון סניף
 השאר, בין חברים, שבו לגה,
 שלמה תל-אביב, עיריית ראש

 מישרד מנכ״ל להט, (״צ׳יצ׳)
אורי פרכר, רפי התיירות,

 אבר־ התיירות שר ליו, אל
 של אמונו ואיש שריר חם

 איש־העם־ אייזנכרג שאול
 מערבי באחד פלד. יונה קים,

 של בביתו התכנסו המילחמה
 על-ידי באחרונה שמונה נוימן,
 הדירקטוריון ליושב־ראש שריר

לפי הממשלתית החברה של
 פעילים, 40כ־ חוף־אילת, תוח

 משוחחים בעודם מאנשיו. רובם
 קם בצפון, המצב על זה עם זה

 לבחור והציע הנוכחים אחד
ה ליושב־ראש נוימן ניסן את

במסי שנכחו המתנגדים, סניף.
 את למנוע החליטו הצנועה, בה

 ערב. באותו הבחירות עריכת
 לשידור קרובה היתה השעה

המתנג מורחב. לחדשות מבט
 הסיבות על באריכות דיברו דים

 נוימן את לבחור אין שבעטיין
 שידור לתחילת עד ליושב־ראש,

 סיימו שהנוכחים אחרי מבט.
 העדיפו הם בחדשות, לצפות

להתפזר.
 כני־ (מיל.) תת-אלוף 9
 בן־אליעזר, (״פואד״) מיו

 שכאשר סיפר תמ״י, מזכ״ל
מצ שהוא לחבריו הודיע הוא
 אהרון של לתנועתו טרף

 לו אמרו הם אבו־חצירא
 כשסיפרתי ״רק מטורף. שהוא

 איתן (״רפול״) לרפאל כך על
ש הסיבות ׳מהן לו ואמרתי

 אמר הוא לשם, אותי הביאו
צודק. שאני לי

 שאחר־ הנער, המורמות• בידיו
הת ,16 בן שהוא התברר כך

ש כמי ונראה לחיילים קרב
 מים לפיו באו לא אחדים ימים

 את היפנה בן־ישראל ומזון.
ל החיילים של תשומת־ליבם

 הפלסטיני לעבר פנה ואז נער,
 העיף ובבעיטה החיילים אחד
 בן־ישראל, מעלה. כלפי אותו
ההתנהגות פשר מה הבין שלא

 נלהב חובב עצמו הוא יופסקו.
 בכל צופה והוא המישחקים של

 ממישחקי המשודרים השידורים
בספרד. העולמי הגביע

 שאול אילן העיתונאי 9!
 ביונתן בגני־ד,תערוכה פגש

המופע רעיון יוזם שם־אור,
 שילוב שהוא הקיץ, את לקרוע

ושי־ להקות־רוק הופעות של

הח זילברמן דרומית. ביחידה
 לאיזור מיוזמתו לעלות ליט

 לבש הוא כך ולצורך הקרבות,
מ באחת הצבאיים. מדיו את

 בצפון החיילים איסוף תחנות
 כתב־הטלוויזיה אותו פגש

״מנ לו: ואמר יערי אהוד
 סיור לך ואערוך איתי בוא חם,

 זילברמן, בביירות.״ מודרך
דחה בו, משטה שיערי שחשב

ה העולם 2339 הז


