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 הכנסת׳ של 16ה־ יום־ההולדת במסיבת
 שכללה עוגת־ענק היו״ר שולחן על הונחה

 המדינה, נשיא משוקולד. המדינה סמל את
 אפה ״מי הזמן: כל התעניין שז״ר, זלמן

 הצלמים, אחד התנדב לבסוף העוגה?״ את
 קונדיטור אפה העוגה שאת במטבח בירר

 שז״ר: של תגובתו טבריה. תושב הונגרי
 את זה יאכלו הכנסת שחברי במקום ״נו,
 העוגה את שיאכלו מוטב השנה, כל זר,

 השנה ראש שזה ומכיוון הזאת. המתוקה
 ועוגה טובה לשנה אתכם מברך אני לכנסת,
 במצב שהיה אשכול, לוי * .״מתוקה

 מרים, מאשתו להערה זכה מרומם, רוח
 אשכיל המידה. על יתר קצת שתה כאילו
 לא ״זה והסביר: הריקה הכוסית את הרים
 עם וודקה לי עירבבו אבל מדי, יותר
 משיי של מערך לי עשו דברים, כמה עוד
^ לי גורם וזה אות • ^ ש א ר ־ ב א כ  ל
 רוזטי. משה הכנסת מזכיר לידו עבר רגע

 ״שמע, מעילו: בדש אותו תפס אשכול
 הכנסת?" בנין כבר גמור יהיה מתי שמע,
 שעוד מקווה ״אני ענווה! ברוב רוזטי השיב
 3000ל־ אולם־קבלה יהיה ושם שנים, שלוש
 לי אכפת ״לא אשכול: בו האיץ איש.״

 העיקר אבל שנים, חמש גם ימשך שזה
 אגודתי ח״כ התערב כאן זה.״ את שיגמרו
 שנים חמש ״תוך : פרוש מנחם ישראל

 אשכול: הסכים המשיח.״ בוודאי יבוא
 • רואים.״ כבר החמור את ודאי, ״ודאי,
 מנחם חבר־כנסת נתגלה כרגיל אבירי
 האורחים בין עבר מסיבה שבאותה בגין,
 יושב־ סגנית * בגאווה. אשתו את והציג
 סנהד־ טוכה המפד״ל ח״ב הכנסת, ראש

 העמום, המיזנון ליד בעיקר נראתה ראית,
 ״תאכלו דתיות: נשים כמה מעודדת כשהיא

 באשר אחריותי.״ על כשר, זה מהנקניקיות,
 שאלה לא ״זאת הכנסת: מעובדי אחד העיר

 השיבה דיאטה,״ של שאלה זו כשרות, של
 את רק מחשיבה ״אני בחיוך: הח״כית
הרוחנית!״ הדיאטה
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 למי דן מלון בטרקלין ניגש תיירים זוג
ב שאל בישראל, ושר רמטכ״ל פעם שהיה
חייך דיין דיין?״ משה אינך ״האם חרדה:

חיא
למשוך...״ לגעת, הפסיקו לא אותי. חורגים ״היו

הוא

 ראה לאולם נכנם כאשר בתל־אביב. ספר
 הרצאה תגובתו: ראשי־שיבה. המון לפניו

 מפרישת לחינוך טוב דבר ״אין הנושא: על
נער השבוע • לפנסיה.״ מזדקנים מנהלים

 שנה 25 במלאת סוקולוב, בבית מסיבה כה
 העתונאים. אגודת כמזכיר רון משה לכהונת

 עירית ראש בעיני כשרה נראתה ההזדמנות
 העתו־ ״אתם חשבון: לעריכת תל־אביב

 מתחלף לא השלטון מדוע שכותבים נאים
 ה־ עם משלימים עצמכם אתם — במדינה
 זה השתנה לא באגודתכם שהשלטון העובדה

 שנערך גולני חטיבת במיסדר • שנה.״ 25
 הבטחון ושר הממשלה ראש סיפר השבוע,

ה העולם מלחמת בימי הצבאי עברו על
 והורידו אחד סרט קיבלתי ״פעם ראשונה:

 שני קיבלתי שניה פעם במשפט, אותו לי
 אילולא דומה. בדרך לי שהורידו סרטים

 הדרגות שתי את לחבר יכול הייתי זאת,
 השתחררתי במציאות אך סמל. ולהיות
 השבוע גילה מתפטרים אחוות • טוראי.״

 טדי לשעבר ראש־הממשלה משרד מנכ״ל
 פלדמן, למייק מיברק כששלח קולק,

ש ארצות־הברית, נשיא של המיוחד יועצו
 לשמוע ״הצטערתי מתפקידו. השבוע סולק

 אני ״אך קולק, הבריק התפטרותו,״ על
בשבועים.״ אותך הקדמתי

לניידת כדיר - הם
לו אפי והסתכלו.״ בחנו בנזשטרח ״...

פז אביבה
התהילה אל מירכבה — לקודמת

תי...״ פעם ״כן, מרות: ש בשבוע • היי
 ספר־תורה תל־אביבי לבית־כנסת הוכנס עבר

 המשטרה שר של המנוחה אשתו על־שם
 בתופים הובל הספר שיטרית. ככור

 עד בהדר־יוסף, השר של מביתו ומחולות
 ב־ רוטשילד בשדרות הספרדי לבית־הכנסת

 השר הרחובות, את סגרו שוטרים תל־אביב.
 מרדכי תל־אביב, עיריית וראש קדיש, אמר

דוג היה ״ביתה המנוחה: אודות נזכר נמיר,
 ד״ר • בתל־אביב.״ חברתי לבית מה

 גימנסיה של מנהלה כן־יהודה, ברוך
בתי מנהלי בכנס להרצות נתבקש הרצליה,
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הוא/היא של ל1מ
 לר־ החליטה שמפא״י היה ניראה השבוע

ב שלה. למירכבת־הבחירות אמן־חוץ תום'
 ישי, משה ביקש הארץ את עוזבו טרם
ב הצפון־אפריקאית העדה ממנהיגי אחד

 מסיאם, אנריקו את לפגוש ישראל׳
 לו לקבוע מנת על להצלחה, שזכה הזמר
 המשטרה שר עם הממשלה, ראש עם ראיון

ל ממשרד הוסע הזמר הדואר. שר ועם
 שר צילומים. ולסידרת למתנות זכה משרד׳

 להופעו־ חסות שיעניק לו הודיע המישטרה
 בשנית, ארצה לכשיגיע באוקטובר, תיו

 נוכח להיות הבטיח ראש־הממשלה ואילו
 גליקס־ חיים הצייר • בהצגת־הבכורה.

 נכדתו, להולדת השבוע שזכה רג,3
 בימי בתו, מהולדת זכרונות בדבר פירסם

אש על־ידי נתבקש כאשר הקטנה, תל־אביב
 תאור הופיע כאן הלידה. לחדר להיכנס מי

 של ראשה נראה כיצד מפורט, גינקולוגי
 סוף־סוף כי ניראה • החוצה. זוחל בתו

 ירהוני יפה הזמרות בין השלום הושכן
 הופיעו בארץ אמנם דמארי. ושושנה

 כשתוכננה אך בהיכל־התרבות, יחד השתיים
 שמחה לא בניו־יורק, בקרנגי־הול ההופעה
 ירקוני. יפה עם יחד להופיע דמארי שושנה
לפב בששי קונצרט שיערך סוכם לבסוף
 וה־ הזמרות שתי של בהשתתפותן רואר,
 השבוע שהגיע במכתב אופיר. שי מתחיו
 ה־ רוצה ״אני כתבה: היא ירקוני מיפה
 לי חשוב שזה לגלות מאושרת אני ביתה.

ה הסודות •אחד בעולם.״ קריירה מכל
 השתתפותו סוד היה השבוע ביותר שמורים

 פרס על בתחרות שבאתי סלאח הסרט של
 הוצג לחודש 18ב־ בהוליבוד. עתונות־חוץ

 ב- נתקבל ולמחרת העתונאים, לפני הסרט
 גדולה. להצלחה זכה שהסרט מיברק אר׳ז
 קיסנר, מרואי מכתב הגיע מכן לאחר מיד

 שהוא כתב בו בארצות־הברית, הסרט מפיץ
 לפירסומי דולר אלף 100 של סכום מקציב
 :ש הוסיף הוא טופול. חיים של האישי
 בסרט הראשון המקום על מתחרה הסרט

בהשתתפות איטליה, נוסח נישואין האיטלקי
דורן. וסופיה מסטרויאני מרצ׳לו

 לחיים לאמריקה כרטים־טיסה צירף אף הוא
לפברואר. 8ב־ שייערך לערב־הבכורה טופול,

 הראשון ביום הראשונה! הממשית התוצאה
כ בפרס זכה טופול שחיים מיברק, הגיע

 • .1964 לשנת המצטיין הצעיר שחקן
 זכתה חמש חמש להצגת הראשי בתפקיד
 בלהקת רקדנית לשעבר ),21( פז, אביבה

 הופיעה בו בתפקיד תופיע אביבה כרמון.
ש תפקיד שנים, חמש לפני זו־אי ריקה

 ההצגה מפיקי להצלחה. דרכה את לה סלל
 בתפקיד הפעם גם להופיע ריקה את הזמינו

 ״בגלל לסרב נאלצה ריקה אך הראשי,
• קודמות.״ התחייבויות  הקשישה הפסלת י

ש לידידה, השבוע סיפרה אורלוף חנה
ל הצליחה לא הביקור בסרט שחזתה לאחר
 ״הסרט הפסלת: הסבירה הלילה. כל הירדם
 מחשבות. בי ועורר לגמרי אותי הסעיר

 לאולפן נכנסת הייתי בפאריז כזה במיקרה
 לצערי, בארץ, אבל הלילה. כל ומפסלת

 כל יוצאים מיד כי לפסל, מצליחה אינני
 החלונות.״ דרך להציץ ומתחילים השכנים

ה נעצרה בערב בשמונה שבת ביום •
אנ מאות והתקהלו דיזנגוף, ברחוב תנועה

 המופיע מיכאלי, של דמותה/ו סביב שים
כ הופיע מיכאלי קוקסינל. של בלהקתה

 חצי־ שלו, בתלבושת־הבמה לבוש שהוא
 חשד הדבר עורר בתחילה חצי־אשה. גבר
 מיכאלי משנשאלה פרסומת. תעלול של

 עם ״התערבתי סיפרה: הופעתה, לסיבת
 זאת ,בצורה שאצא במסיבה, ידידים
ש מאושר הייתי שיצאתי אחרי לרחוב.
הר אחרת אותי. ועצרה המשטרה הופיעה

 אנשים אותי. הורגים היו שהאנשים גשתי
מפ לא כשהם מסביבי, בהמוניהם התקהלו

 אפילו בגדי. את ולמשוך בי לגעת סיקים
 שעות, חמש ישבתי שם המשטרה, במטה

 פסקו ולא והשומרות השוטרים כל התאספו
 אעשה לא לעולם אותי. ולבחון מלהסתכל

 כשהתמוטט כשנה, לפני • דומה.״ נסיון
 וגרם בתל־אביב הילטון מלון במיבנה עגורן

 המהנדס היכר. פועלים, שלושה של למותם
 סגן של האישי כידידו הידוע פרי, מיכאל

 שחקן את פרם, שמעון שר־הבטחון,
 וצילם למקום שנקלע פז, שלמה אוהל,

 פז ).1371 הזה (העולם האסון פרטי את
 הדיון נסתיים והשבוע לדין, פרי את תבע

 מאתיים לשלם התחייב פרי בפשרה: המשפטי
 התנצלותו את ולהביע לאילנשיל־פוליו, ל״י
 מ־ לרודת־נחת הספיק לא פז התקרית. על

בבית־ יום כעבור אושפז המוסרי, נצחונו

בהצ שעבר לניתוח נזקק איכילוב, החולים
לחה.
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ק׳ ע בסו שבו ה
פרס: שמעון שר־הכטחון, סגן •

ביטחוניסטים.״ מיליון 2.5 ישנם ״בישראל
:שלום (שפירא) ש. המשורר •
 חוק בענייני להתוזכח אבוא כי אנוכי, ״מי

 בן־ כדויד מהולל דיאלקטיקן עם ומשפט
גוריון?״

 חוקי- פרשן גלוכקה, הנס הד״ר •
בגר מזכיר־מדינה ולשעבר הנאציים, הגזע
 מלחמת־העולם ״בתקופת המערבית: מניה

 היהודים כי בחופשה חיילים מפי שמעתי
בלתי־מכובדות.״ בנסיבות נורו
מומ דרפקין, ישראל פרופסור •

 העברית באוניברסיטה לקרימינולוגיה חה
 להחזיר שר־המשטרה הצעת על בירושלים,

 תגובה ״זוהי זת:1עונש־המ את את לתוקפו
אינטלקטואלית.״ ולא ריגשית

 תביעתו על בן־גוריון דויד ״כ ח •
 אשקוט ״לא מישפטית: ועדת־חקירה להקים

תנוח.״ ולא תשקוט לא והמדינה אנוח ולא
ה ראש אוקו, סיני פרופסור •
 ״אם תל־אביב: באוניברסיטת לחינוך חוג

 שושלת בבדיקת תלויה יהודי של קוממיותו
זו.״ ליהדות שייך אינני והגזע, הדת
קופל, פנחס המשטרה מפכ״ל •

 מבטלים לא ״אצלנו התעבורה: תקנות על
הכלח.״ עליהן שאבד תקנות בקלות

 ״בן :אריאל אברהם רב־חוכל •
עמו.״ תוגת בן־גוריון אב, ישמח חכם
 בודי- טלמון, יעקוב הפרופסור •
 פורקו המדינה קום ״עם ישראל: בקול כוח
 מפא״י, של ההגנה — הפרטיים הצבאות כל

הרביזיו של האצ״ל הקיבוצים, של הפלמ״ח
הדתיים.״ של וצבא־השמיים ניסטים

דירנמאט, פרידריך המחזאי •
״ב שריק: יוסף מבקר־הקולנוע עם בשיחה

 ואי־ בלתי־פוסק סבל שנות אלפיים משך
 מיליונרים. היהודים, אתה נעשיתם, צדק,

 עלולים צדק. של עצום חשבון־בנק צברתם
 תעשו אם בישראל, זה הון לבזבז אתם

לכם.״ עשו שאחרים מה לאחרים
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