
 ראשי כוכב טופול חיים
 שהופק פרסום במסע

 טל־ארויו הפרסום סוכנות על־ידי
על״ ״אל עבוד

 על־ ,אל חברת על־ידי 767 בואינג החדש המטוס של הפעלתו תחילת
 טופול. חיים של בככובו נרחב פרסום במסע הישראלית בעתונות צויין
 אחד מידן, אהרון היה זה פרסום במסע טופול חיים של שיתופו רעיון הוגה

 להצעה בהתלהבות ניאות טופול טל־ארויו. הפרסום בסוכנות השותפים
 לי איכפת ולכן ישראלי בכך.אני זאת והסביר הפרסום במודעות .להופיע־

 העברת רק אלא במודעות, הופעתו עבור טרחה שכר ביקש לא הוא על־. אל
בישראל. למועדון.וראייטי־ הפרסום במסע השתתפותו עבור התמורה

 שונו טופול של האחרונות לתמונותיו בהתאם שעוצבו המודעות
 הגג־ על במחזה.כנר שוב לככב העומד טופול כי טל־ארויו לצוות כשהוברר

 לצלם ללונדון נשלחו לוין ניצנה הגרפית והמעצבת בן־לם הצלם זקן. גידל
 יום אחד, עבודה ביום הצלומים כל את לדחוס נאלצו ושם טופול את

מחזרות. משוחרר טופול היה בו היחידי היום ראשון,

 כל על לעבור ביקש הוא מושלמת: היתה במבצע טופול של מעורבותו
 המסיים המשפט את שינה ובכולן המודעות עבור שנכתבו הטקסטים

 החדיר טופול במזל׳. ושיהיה על באל נעימה ל.טיסה טופול־ חיים מ.שלך,
 של היותם עובדת את בציינו טפוסית .ישראלית־ נימה הטקסטים לכל

 ומרבים משוחחים במטוס, .המטיילים־ נוסעים הישראליים הנוסעים
 וחשובים מהרגיל מחיה־ ליותר.מרחב זקוקים הם כן ועל בשרותים לבקר

.767 הבואינג של הרחבים המעברים עבורם

דירוודמחירון
 חדשות דירות למחירי מסווג מדריך

 השוואתית בצורה מציג ישובים. לפי
 בכל בנייה חברות של דירות מחירי
הארץ.

הופיע
העיתונים. בדוכני למכירה ועומד

.03-337056 "גד״, הפצה:

ממזכי□
)24 מעמוד (המשך
 מכפרים דולר אלף 45 של תרומות
 ציבוריים ממוסדות מקיבוצים, ערביים,
 רכש הוועד הארץ. רחבי מכל ופרטיים

 כל מ״ר 50 בגודל טרומיים מיבנים 10
 עין למחנה הועברו המיבנים אחד.

 והתעסוקה הסעד לסוכנות אל־ח׳ילווה,
ב שהחלה (אונר״א), האדם של

 בעלי- על־ידי בוצעה ההובלה הקמתם.
מהכפרים. מתנדבים משאיות

 במיפעלו, להמשיך מתכוון הוועד
 בזה ופונה החסר את להשלים כדי

 לתת בישראל והיהודי הערבי לציבור
לכך: ידו את

 5079/15 לתרומות: החשבון מיספר
 שר בע־מ, לישראל איגוד בנק

נהריה. ,26 הגעתון
 סמעאן, איבראהים הוועד: בשם

יונס מחמוד ירמיה, דב

ברתי־חוקי שער
האופוזיציה! שר

 המדינה גביע על הגמר מישחק
ומכבי תל-אביב הפועל בין בכדורגל,

למה?
 חלפה בבר שנה

 תמה, לא המלחמה
 הממשלה את שאל
למה. אז תדע אולי

 חלפה נבר שנה
 שמה, עוד ואנחנו

 הממשלה ראש את שאל
במה. עוד יגיד אולי

 מתפוצצים מוקשים
 אי־שמה, נוסף קורבן

 שחורה מסגרת עוד
.שמה' לא הממשלה

 בצרות ואנחנו
 למה, כנר זוכר מי

 רבים בממשלה
וכמה. אחראי מי

גבעתיים כהן, גבריאל

 שעריים מכבי אוהדי ותגובת תל״אביב,
הקוראים. את להסעיר ממשיכים

 אחרי הגביע את הניף פרס שימעון
 באופן שער הבקיע הפועל ששחקן

 ובלתי־ הוגן בלתי בלתי־חוקי,
 עינינו במו זאת ראינו ספורטיבי.
בטלוויזיה!

והאו העבודה שתנועת נראה,

 המישחק שיטת את העתיקו פוזיציה
 גם — בפוליטיקה שלהם הבלתי־הגון

לכדורגל.
בני־ברק שיבק, שימשון

 בדיחות כמה לכם שולח אני
 המוזר לשער המתייחסות שהמצאתי,

לנדאו. גיל שהבקיע
 בגביע, ״זכינו לנדאו: גיל •

 נגד במישחק שערים שלושה הבקענו
תל־אביב.״ מכבי

 — הבקענו זכינו, זה ״מה המראיין:
שותף?" אתה

 אני לך. אסביר ״אני לנדאו: גיל
הטוטו ממלא. שבוע? כל טוטו ממלא

 שד מחירה
 התרשמות

ראשונית
 הקבלן של פרקליטו

 השער סיפור על מוחה
 מי - שיף או .צ׳יץ'
 הצ׳יףז׳(.העולם יהיה
)2389 הזה'

׳לכ
אבנרי, אורי מר

 הורני שיף, חיים מר מרשי,
 הכבוד כל עם אליך, לפנות

 לך, רוחש שהוא וההערכה
 הכחשה מיידית לפרסם בדרישה

 בכתבה האמור כל של טוטאלית
 עברה לטענתו שכן שבנדון,

 המותר גבולות כל את זו כתבה
 בהיותה עיתונאית, בכתיבה
מה ומצוצה לחלוטין שיקרית

אצבע.
 עקב למרשי שנגרם הנזק
 השער ועמוד הכתבה פירסום

 לאמוד קשה ולמעשה אדיר, הוא
כסף. בסכומי אותו

 בצורה צירפתם הנ״ל בכתבה
 שונות פרשיות ומרושעת זדונית
 לא בזו, זו קשורות שאינן

 מבחינת* ולא העניין מבחינת
 העובדות סילוף תוך הזמן,

 והצגת ״פרשיה״ לכל הנוגעות
 מעוותת, בצורה התמונה
 במטרה וחד־צדדית שיקרית

 שם את להכפיש שכל־כולה
מרשי.

 עם השער תמונת עיצוב
 בגדול, שיף חיים מר של תמונתו

המילים גדולה בהדפסה ידה ועל

 רק לא מאוד. נהנים ארלוזורוב
 נחת. רווים הרוויזיוניסטים הקשישים

 יוצאים אינם תנועת־העבודה ותיקי גם
מפסידים.

 של התנגדותם היא מאוד מוזרה לכן
 מה וכי העבר. לחקירת המערך אנשי
 הוא שהרוצח יגלו — לקרות יכול כבר
 שנה? 40 לפני להורג שהוצא איש

 היה שהמתנקש יתגלה אם ואפילו
 שהיה במפא׳י, חשובה אישיות דווקא

 הדעת הרי — קרייריסטי אינטרס לה
 מדובר כזה שבמיקרה גם נותנת

רבות! שנים מזה בשוכן־עפר
תל-אביב שפירא, שלום

שלה תבונת הממ
הממש מאשימים לשווא

בחוסר־הבנה. לה
 לסגת שכדאי היטב מבין בגין מנחם
 שם תיפול שאז יודע הוא אבל מלבנון,

 צה״ל כידוני על היושבת הממשלה,
 המהולל, השלום חוזה גם איתה ויחד

 הכביר ההישג — כביכול — שהוא
זו. סרק מילחמת של

 שלא היטב, מבין שמיר יצחק
 המערך של הפושרת האופוזיציה

 המשך אלא בקישרי־החוץ, מחבלת
 שרוב יודע הוא אבל בגדה. ההתיישבות

 ושאפשר מדעת, נבערים הם תומכיו
זה. לוקש גם להאכילם

 שהשמירה היטב, מבין ארידור יורם
 שבילוי לכך, גורמת השקל שער על

 וכי בארץ, מקיט יותר משתלם בחו״ל
 בגלל כיום, מפסידים שאנו שווקים

 מחדש, לכבוש קשה התוצרת, יוקר
 היחידה הדרך שזאת יודע, גם הוא אבל

 הקו את לעבור התעשיה את להכריח
הירוק.

 אידיוט, איננו פאראנוייה חולה
 הן מטרתו להשגת שיטותיו להיפך!
 המטרה אולם ביותר, מחוכמות לעיתים

אבסורדית. היא עצמה
 מיקלט להשיג שואפת תוכנית־בזל

 ולא בארץ־ישראל, לעם־ישראל בטוח
 במצב הנמצאת שלמה, ארץ־ישראל

סיכוי. מחוסרת מתמדת, מילחמה של
,הרצליהויינשטין שלום

 אז מקדם. בישראל? הספורט את מקדם
שותף!״ אני

 בית״ר בין מישחק לפני •
 נשמעו תל־אביב והפועל ירושלים

הבירה: ברחובות צהלה קולות

ארלוזורוב מנהיג
במפא״י אישיות

 לוקחת! ירושלים לוקחת, ״ירושלים
היד!״ את שבר לנדאו גיל

 השופט אל בטענות לבוא למה •
 מתמצא לא הוא השער? את שאישר

בכדוריד!
 חיפה רוטמן, מאיר

 בגלל כבר נהרגו מדי יותר די,
 המעשה שנחשף אחרי כדורגל.

 הנהלת שעריים, מכבי של הבלתי־חוקי
 להרגיע לפחות צריכה היתה הקבוצה

 להם להניח ולא אוהדיה, את
 תגיב אוהדים קבוצת כל אם להשתולל.

 היום ירחק לא רחובות, אנשי כמו
במיגרשים. דם יישפך ששוב

יפו עמר, משה
• • •

פוחדים? הם ממה
 ארלוזורוב רצח חקירת

לאיש. להזיק יכולה אינה
 ועדת־ לפני המופיעים העדים

חיים ברצח העוסקת החקירה

 שיך מוחה ?בלן
הכחשה

 נותן פסיכי!״ טינופת, ״רוצח,
 של ראשונית להתרשמות מקום

 כריכת על משקיף של או הקורא
 שהכינויים מרחוק, השבועון

למרשי. יוחסו הנ״ל
 השיקרית לכתבה באשר

כדלקמן: נדרשים הנכם
 בפורמט הכחשה לפרסם •

 כל על לפחות עמודים שני של
זו. בכתבה האמור
 לקבל מרשי, את לראיין •
 ל״פרשות״ גירסתו את ממנו

 ולפרסם בכתבה, המוזכרות
 שבו פורמט באותו זו גירסה

שבנדון. הכתבה פורסמה
עציון, רן עורד־דין

 תל־אביב
 טינופת! •רוצח! המילים •

 מדבריו ציטוט היו פסיכי!־
 עיריית ראש נגד שיף חיים של

להט. שלמה תל־אביב,

2391 הזה העולם26




