
1גיוו.הויב>#גו,ד>*

ז ם  ס*?0£ואא 140/91 £5 1.
ס 1־1־1111 מ ו ו ה נ י ע ב

ת גו ו ם לו רי עי צ
ח גבבח־ר־־כב־ד כ ויד־ - / ז ר - ת דן1ו ־
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הארץ כנוף צרפתיה דוגמנית
נגנבה ההצגה

אנשים
ב ד ק ־ רבני דו

 ניתוחי- על בדיון רשות־הדיבור את בנטלו
 כי על קול משה ח״כ התנצל מתים,
 אותו ניחם בצהריים. מאוחרת כבר השעה
 בקריאת־ ,האתגר גדעון לסיעה, חברו

 ממילא כזה דיון אחרי דבר, ״אין ביניים:
 של אחרת קריאה • תיאבון!״ אין כבר

הקוא את ״מקימים ויכוח: באותו האוזנר,
 של אחרת בגזרה • גוויות!״ על ליציה
 עבו־ על הוויכוח נטוש היה הדתית החזית

 ועדת־ בפני בדברו אשווה בנמל דת־השבת
 זרח שר־הדתות אמר הכנסת, של הכלכלה

ג טי פ ה ר  הבר־ כאן שנוכח ״למרות :ו
 לדבר לעצמי מרשה אני אבנרי, הכנסת
.יהודים אל כיהודי .  ויכוח באותו • ״ .

 ״זהו הליברלי: צימרמן צבי ח״ב העיר
 נגד פרוש הרב — רבנים בין ויכוח

ב מישהו, כשאמר • לסקוב.״ הרב־אלוף
 אם ריבונו־של־עולם, האסון, ״מה זה, דיון

 פא״י ח״כ התרגז שניה?״ משמרת יעבדו
ב קו ע ץ2 י  ריבונו־ את תכניסו ״אל :״

 שר־התחבורה, התערב מקום!״ לכל של־עולם
נמ ריבונו־של־עולם ״הרי : כרמל משה

 כדי דוגמות כרמל כשחיפש • בכל!״ צא
 וחזקה, מונופול בין ההבדל את להסביר

 שום■ אליעזר חרות ח״כ לעזרתו חש
ק  על חזקה יש לחברי־הכנסת ״למשל: :ט

 • מפלגתם.״ של ברשימת־המועמדים מקום
 הקואליציוני המו״מ של האחרונים בשלבים

 יגאל שר־העבודה של מתינותו בלטה
שו בשאלות לדתיים לוותר שהסכים אלון,

 :אשכול לוי ראש־הממשלה נאנח נות.
פי לגדל תתחיל מעט עוד יגאל? אתך ״מה

בהצ לקה עצמו ראש־הממשלה • אות.״
 ביום בו לנוח. עליו ציוז ורופאיו טננות,

 שפירא חיים משה שר־הפנים גם לקה
 לנוח. עליו ציוד רופאיו ואף בהצטננות,

כש לעשות? יכול אני ״מה שפירא: הסביר
 • ממנו.״ נדבק אני אשכול אצל יושב אני

 כן־גוריון. דויד השבוע היה נוסף מצטנן
 ועידת של החגיגי הפתיחה מטכס כשנעדר

 שמעון למפלגה, חברו הסביר ההסתדרות,
הפ של אקט בכך לראות אין כי פרם,

 הסיבה היא ההצטננות וכי פוליטית, גנה
הצי מאות עיני את • להיעדרות. היחידה

 לבון, הזוג משך בוועידה והאורחים רים
 איש ירושלים, עיריית ראש ליד שהושב

 עם בידידות שוחח טדי קולק. טדי רפ״י
 עם מילים מלהחליף נמנע לג״ון, לופי
 את היפנה לא שאף לפון, פינחס בעלה,
השבוע נגרם רב סבל • לעברו. הראש

ש זרחין, אלכסנדר לממציא־המהנדם
 הצית־ הצחוקים, הסיבה: באיכילוב. אושפז
ב המתנהלים הקולניים, והדיבורים קוקים

מנו את והמפריעים בית־החולים, מסדרונות
 התגייסה: זרחין של לעזרתו החולים. חת

ב היא גם המאושפזת כךגוריץ, פולה
 כשנפלדד. שנחבלה אחרי בית־חולים, אותו

 הש־ המרעישים, את השקיטה היא ממיטתה.
 איפשחה ובחדרים, במסדרונות סדר ליטר,

 הרמטכ״ל־ • במנוחה. להחלים לזרחין
 הכנסת מן שהתפטר צור, צכי לשעבר,

ת, חברת מנהל להישאר כדי רו  את חגג מקו
 א־צרופו, התל־אביבי בדיסקוטק הסילבסטר

 תור כשהגיע אך בריקודים. חלק לקח אף
מטו בקצב נעים החלו והצעירים הטוויסט,

 הליגה לא כבר ״זה הוותיק. החייל נכנע רף,
 נצעי • המקום. את ונטש אמר שלנו,״

 כלאנסייגה כמו המפורסמים, האופנה בתי
 שבועיים במשך בארץ הסתובבו וקארדן,

 אלא בעצמם, האופנה יצרני לא תמימים.
דוגמ לבשו אותן המובחרות, יצירותיהם

 בסידרח התפרסמה התוצאה צרפתיות. ניות
 הצרפתי הנשים בשבועון גדולה תצלומים

 חג־המולד, שמלות את זו בצורה שהציג אל,
 הנוף התוצאה: הקודש. ארץ נופי רקע על

 של. השנה ספורטאית • ההצגה. את גנב
 ממשיכה, טובים, איכונה הזה, העולם
ה בתחילת זה. אחר בזה תוארים לגרוף
 מישאל הספורט הד השבועון ערך שבוע
ה לבחירת ספורט, מומחי תריסר בקרב

ה בחירת .1965 של המצטיין ספורטאי
ה פירסם השבוע בסוף איבונה. מומחים:

 שערך׳ מישאל תוצאות הספורט חדשות יומון
 תואר. אותו על שוב ספירט, כתבי 24 בין

איבונה. המישאל: תוצאות
★ ★ ★

?׳ ע בסו שבו ה
 אבן:: אבא על כן־גוריון, דויד •

 לכתוב. היודע בתוכנו איש שאין ״יתכן
 בין׳ הבדל יש אבל כמוהו, צחה אנגלית
צחה.״ אמת ובין צחה אנגלית

 רואת ״אני אשכול: לוי על :הנ״ל •
זר,.״ שר־בטחון של בשירותו המורד, סכנה
ר ״ישראל פרס: שמעון ״כח •
 למצוא יכולות היו ערביות מדינות שתי
 רמז, בקלות המשותף השוק אל הדרך את

לבדה.״ ישראל מאשר יותר
 הקל הגל את בתוקף דוחה ״אני :הנ״ל

הישוב.״ מן חלק כיום הפוקד בטחון, בענייני
כשנש מנוסי, דידי הפיזמונאי •

 ״איך הישראלית: הסאטירה על לרעהו אל
 כל. שבה במדינה סאטירה להיות יכולה
מציאות?״ הופכת בדיחה

 של הבכור בנו אייכמן, קלאוס •
טוב.״ שוטר היה ״אבא אייכמן: אדולף

ר479 הזה העולם


