
 ל1רפ מאיים מי ער בגין, מנחם את מבמר ,מ
,שאר! אבנר לפרופסור הסטודנטים ענו ומה

 רפאל לשעבר לרמטכ״ל ■
 מיוחד יחס יש איתן (.רפול״)

 הכתבים ולהדלפות. לעיתונאים
להי יכולים אינם הפרלמנטריים

 הקשור האחרון, מהסיפור רגע
 למיקצוע. שלהם ובעמית ברפול

בכ חדשות כתב לוי, אמנון
 סיעת של הדובר ולשעבר נסת

 כשזה התחיה, לח״ב פנה מפ״ם,
 חוץ־וביטחון, ועדת מישיבת יצא

 כך על שמע שהוא לו ואמר
ה כמה בוועדה הציע שרפול

 חיסכון בענייני העוסקות צעות
 ללוי: בתדהמה פנה רפול בצה״ל.

בוו הדיונים הרי שמעת? ״איר
 לוי: לו ענה חסויים!״ הם עדה

הדלי — חסויים לא או ״חסויים
 ״אמור התבייש: לא רפול לי." פו
 הסביר לוי לך?" הדליף מי לי

 מידע. מקורות מגלה הוא שאין
 שהדהימה הפצצה את הטיל רפול

 ״אילו בסביבה: שעמד מי כל את
 מכניס הייתי בי, תלוי היה זה

 ומוציא לחדר־חקירות אותך
המדליף." מיהו בכוח ממך
 דן חרות ח״ב של יומו סדר ■

 הוא שישי, יום בכל מרידוד,
לבקר מקפיד מרידור יוצא־דופן.

להת מה״בוחרים״ וביקש אליהם
הסטו שאלה. על ולהשיב עורר

בט הבחינו המנמנמים דנטים
 המרצה של הפרוידיאנית עותו

 על לענות נוכל ״לא לו: והשיבו
 מהקולות שאנו משום שאלתך,
הצפים."

 המתנהלת הקרה במילחמה ■
 יתוש הסאטירה תוכניות בין

 ומשיכת צה״ל, גלי של בראש
 בשלב ניצחה ישראל, בקול יתר

בהק הצבאית. התחנה הנוכחי
 בראש, יתוש של האחרונה לטה

 ניגש במוצא, האדום בבית
 בנאי, פרות") (״אלברט חיים

 יתר, משיכת מערכת חבר
 וביקש שושני בתיה למפיקה
 ״קחי רבים: שומעים בנוכחות

 שושני שלך." לתוכנית אותי
 מגובש שלה שהצוות הסבירה,

 בנאי אבל להרחבה. מקום ואין
 להמשיך שלא זאת, בכל החליט,

בתוכ יתר. במשיכת ולהופיע
ממנה. שמו נעדר האחרונה נית

 את המפיק *מלס, דני ■
 בארץ, גלד אורי של הופעותיו

שלו הציבור יחסי מאיש ביקש

ע  את לראיין מנסה בצרפת, ישראל קול כתב ך1|1|
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 לבוא נהג שר, גילעד את בתפקידו שהחליף בוהמיין, צייר מטר,
מופי אין שכך לו שהעירו עד זרוק, בלבוש תיקשורתיים לאירועים

 לבוש היה הוא בפאביוס, כשפגש בפאריס. למסיבות־עיתונאים עים
 הסכים מטר הכתב. של בצעיף התעניין אף וראש״הממשלה היטב,
 מטר הצליח לא לבסוף אצלו. יתראיין הוא אם במתנה, אותו לו לתת

 הוא שכאשר לו הבטיח פאביוס אך ראש״הממשלה, את לראיין
אותו. שיראיין הראשון יהיה מטר הישראלית, לעיתונות יתראיין

מנ הקודם, ראש־הממשלה את
 משוחחים והם בביתו, כגין, חם

הש עיתוני על שעתיים במשך
החולף. בוע
 שא־ אכנר המפד״ל ח״כ ■

 מי־ לדיני־אישות, מרצה הוא קי
 למיש־ בפקולטה וירושה, שפחה
 תל־אביב. באוניברסיטת פטים

 ונשא כהרגלו עמד הוא השבוע
מ אחת עוד הסטודנטים לפני

הסטו המשעממות. הרצאותיו
 האחרונה בשורה שישבו דנטים
פנה שאקי כהרגלם. נימנמו

 יוצאת־ בקשה קוטאי אלכם
 יחסי־ לעשות .שיחדל דופן:
 שעד חושש, שלם לגלר. ציבור
 ישבע בהופעותיו יתחיל שגלר
 סביב מהפירסומים הצופים קהל
 אותו ולראות מלבוא ויימנע גלר

חיה. בהופעה
 לגור סירב עצמו גלר ■

 מלון הנהלת לו שייעדה בסוויטה
 להתגורר העדיף הוא הילטון.

 הצנועה בדירה וילדיו אשתו עם
ה למרות בגיבעתיים, הוריה של

שוקל הוא בה. הרבה צפיפות

 רב, זמן כאן להישאר ברצינות
 בחו״ל להופעות מישראל לצאת

אליה. ולחזור
ארידור יורם חרות ח״ב ■

 נתן העיתונאי הוועד־המנהל, רי
 המועצה ראש ועמיתו, ברון

 שאול מיגדל־העמק, המקומית
השו בשני השיחה נושא עמור.

 המועמדים היו וביניהם לחנות
 7 בם־ הטלוויזיה, מנכ״ל לתפקיד

סער. טוביה של קומו
יושב״ראש שהוא ארמון, ■

| | *1ך1| | \ ? ך1| ן בשבת שהתכנסה מפ״ם, מרכז בישיבת תקיף נאום נושא ההסתדרות מזכ״ל ן
, סוף לקראת אן בדיברי־כיבושין, פתח העבודה, ח"כ קיסר. בתל-אביב. בבוקר 1^ #| /1\ 1111
 ; התנועה של סגירותה את מרוסנת בלשון תוקף והחל תנועותיו, ואת פניו מראה את שינה הוא נאומו

 1 לשמוע נעים לא ״כאשר השיטה: את מכיר שהוא קיסר התבדח ואז תם, שזמנו לו סימנו כאן הקיבוצית.
הדוכן. על נשאר ששעונו הבחין מהבימה, כשירד נאומו, בסיום הפיות." את לסתום מנסים דיברי־ביקורת,

 הוא אך גלר. לגבי סקפטי די
 שהוא בהמועדון, השבוע אמר

 יצליח גלר אם בו להאמין יתחיל
 עיסקת בתוך יש מה לנחש

החבילה.
 סגן של ידוע לא תחביב ■

 הוא אמוראי עדי שר־האוצר
יצ עם בשיחה אריגת־שטיחים.

 שהוא אמוראי סיפר ליבני חק
 צבעים בעלי בסיבים משתמש
 כשמביטים לדבריו, אך, עדינים.

 נראית אז המוגמר. בתוצר היטב
כוללת. תמונה

 עמרם הלנה השדכנית ■
 במישפט־ מניצחונה נרגעה לא

הישר הטלוויזיה נגד הדיבה
 ונפגשה אומץ אזרה היא אלית.

 יושב־ראש דולצין, אריה עם
 הציונית, ההסתדרות הנהלת
 כעובדת שירותיה את לו והציע

 ב־ בניו־יורק, הסוכנות־היהודית
 ורווקות רווקים עליית עינייני
לארץ.

 התל־אביבי עורך־הדין ■
 מאוד הפעיל אמיתי, נחמן

 עלול מיקצועית, אתיקה בענייני
 כמה בעוד עצמו את למצוא

 אמיתי מוסרי. במבוך חודשים
אלכסנ עורך־הדין את מייצג

 בסיררת החשוד קוסטין, דר
 אם חמורות. פליליות עבירות
 יהיה שלא הרי קוסטין, יורשע

 מישמעתי לרין מהעמדתו מנוס
 של המישמעתי בית־הדין לפני

 בתל־אביב. עורכי־הדין לישכת
אמיתי. הוא בית־הדין יושב־ראש

 התל־אבי־ המיסעדה לבאי ■
 באמצע נראה היה טריאנה בית

רשות־השידור שצמרת השבוע
ף1 ב״ לתל־אביב. מירושלים עברה ח ך \ |¥1ך ;כרמון יוסף השחקנים זוג של 5ה־ בן בנם |

/ הטלוויזיה איש ישבו אחד שולחן ו פרס הענקת לטקס אביו עם בא אשל, ותמי |1/1 1^ |1\
- המצטיינים לשחקניו הקאמרי התיאטרון של דולר 500 של כספי יושב־ וממלא־מקום יכין חיים
של בפואייה נערך הטקס חריפאי. וזהרירה גרבר יוסי נוימן, ריבקה אד״ דויד הוועד־המנהל, ראש
לו ניתנה אסף שלובש האימונית תל״אביב. ראש״עיריית לישכת מנכ״ל ישבו סמור בשולחן מון.

שירה. יותר, קטנה ילדה ולאשל לכרמון חריפאי. על״ידי במתנה חב־ ושני סורת, אורי הרשות,
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