
 יוצאים היו לא היהודים ״אם :וייצמו עזר
!״ הערבים כמו נראים היו הם לגלות,

כמה
7ח״כ שווה

 שר־התח־ את כששאלו !ן■
 יש אם וייצמן, עזר בורה

 את לפתור כדי תוכנית לו
 השיב: התיכון, המזרח בעיות
 כבר הרצל של התוכנית ״מה,

טובה?״ לא

■  ביקר וייצמן עזר אותו :
 בחברון. ראומה אשתו עם

ו הבתים אחד על עלה הזוג
תס ״בואי, הנוף: על השקיף
 ״את לאשתו. עזר אמר תכלי,״

ל שם הערבים כל את רואה
 נראים היינו אנחנו כך מטה?
לגלות!״ יצאנו לא אילו

■  העלאת על בכנסת בדיון ;
 להוסיף הצריך הביטחון היטל

 ל״י׳ מיליון 100 המדינה לקופת
 שלמה אגו״י ח״כ התלונן
 רק שנוכחים על־כך לורנץ

 ה־ אחד קרא חברי־כנסת. 15
 על ל״י מיליון ״שבעה ח״כים:

 הדיון במשך חבר־כנסת.״ כל
 חברי־כנסת, חמישה עוד נכנסו
 ירד ״המחיר : קרא ח״ב ואותו

 אחד.״ לכל מיליון לחמישה
מחל היו ״אם אחר: ח״כ העיר
נו כולם היו הכסף, את קים

כחים!״

 מאחרי הטראגי הסיפור ■
 הוא מרון חנה של פציעתה

 לטוס רצתה לא בכלל שחנה
ל שיצאה לפני יום למינכן.
 אליה טילפן הגורלית, נסיעתה
ל חיים סו  וניסה מלונדון מו
 לצילומי לבוא אותה לשכנע

 על כנר הסרט של המיבחן
אמ־ לנסוע, רצתה לא חנה הגג.

,גבעול שאול
 מושל גם הוא תת־אלוף. הוא

 מרוצים שפם תושבי שכם.
 בשכם הנכבדים אחד ממנו.
שהיש ש״אחרי הודיע אפילו

 ניתן שכם, את יעזבו ראלים
עי של אזרחות-כבוד לגבעולי

 מתנהג ״הוא מדוע? רנו.״
 אומרים מהכלל,״ יוצא אלינו

 אל־ בחג בשכם. התושבים
 ב- עבר הוא למשל, אצ׳חא,

ה את וברך העיר סימטאות
 ביקורים התיר והוא תושבים,

 העצורים. לקרובי הגבלה בלי
 ל־ אותנו חושב הוא ״ובכלל,

התושבים. מטבירים בני־אדם,״

 הגיל את כבר ״עברתי רה:
הפ חיים אבל מיבחני־בד.״ של
 כורע ״אני ואמר: בה, ציר
 הטלפון לפני ברכי על כאן

 בשיכנועושל לבסוף, שתבואי."
 רפמר, יעקג האדריכל בעלה

 למחרת, לטוס חנה הסכימה
 הבמאי של אישורו את קיבלה
 עתה המביים יזרעאלי יוסי

 בה מדיאה, הצגת את בקאמרי
רא בתפקיד מרון חנה מופיעה

פציע על טופול כששמע שי.
 הלם. קיבל הוא חנה, של תה

ה ליד ישב הלילה כל במשך
ה מכריו לכל וצילצל טלפון

 לספר כדי בלונדון ישראלים
האסון. על להם

 חנה של פציעתה בליל !■
 יהורם השחקן קיבל מרון,
ל בלונדון אז ששהה גאון,
 טלפון קזבלן, הסרטת צורכי

 שהיה זלצר, דופי מהמלחין
 ״שמעת דובי: אמר בפאריס. אז
 כבר ששמע גאון, האסון?״ על
 השיב: חנה, של פציעתה על

 דובי: המשיך שמעתי.״ ״כן,
 דבר לעשות יכלו הם ״איך

 ״באמת, יהורם: השיב כזה?״
ואז להגיד?״ מה יודע לא אני

 בעיק־ ,מתוחים היו ארליך עם
לפ ארליך שפירסם מאמר בות

 נגד ששת־הימים, מלחמת ני
לממשלה. גח״ל הצטרפות

 את העכיר אחד דבר י■
אש פת, איילין של שמחתה

 גדעון החדש הח״ב של תו
ת ל נכנס שגדעון ״חבל :פ

 שבאותו מפני שני, ביום כנסת
מת היה אם .37 לו מלאו יום
 לספר היה אפשר קודם, יום חיל

אמרה. בשנה,״ צעיר שהוא

הכלכלית בלישכה כשדנו ■

 גם היתה במטוס מניו-יורק. טסקישון ים אנו
ש חב״ד, חסידי של גדולה קבוצה

 הציעו החסידים מלובאביץ׳. הרבי אצל מהחגיגות מניו-יורק חזרו
 זאת עשה הוא אם חסכים. הוא תפילין. להניח קישון לאפרים

 שהוא הסיבה היתה זאת אולי אבל 1 ידוע לא שלם, בלב
1 הנסיעה להמשך אליו חזר ולא בלונדון המטוס מן ירד

 יכלו הם ״איך דובי: המשיך
 להודיע בלי ההצגה את להוריד

 להצגת מתכוון כשהוא לי,״
 את שהוציאו הסוסים המחזה

בתיאטרונו מהבוץ ישראל עם
הל שהוא גודיק, גיורא של
 יהורם, המוסיקה. את לו חין

ל סיפר הטעות, את שהבין
 הגיב חנה. של פציעתה על דובי

ב כאלה אסונות ״שני דובי:
לגמרי.״ הרוס אני אחד, יום
 יהיה גאון יהורם אגב, ■1

שישת הראשון הישראלי האמן
יו הוא סן־רמו. בפסטיבל תף
 האלי■ ג־׳דכי במקום שם פיע

 שיר ישיר יהורם שחלה. דיי,
באיטלקית. אחד

 או חבילה״ ״עיסקת
? חבלה״ ״עיסקת

 פת־שכע, של בחתונה ■
ה מטעם גח״ל ח״כ של בתו

 עם אדליד, שמחה ליברלים
 המון היו כיגלמן, יונתן
 ראש אפילו חשובים. אנשים
 יהושע תל־אביב, עיריית

ה בין שעבר רכינוביץ׳,
אר עם לחגוג שבאו עיתונאים

 תש- ״אם אותם: והזהיר ליך׳
 לכם אסגור אני אותי, מיצו

לא? מפחיד, בבית!״ המים את

■  גם בא לחתונה אגב, י
שיחסיו כגין, מנחם השר

ה על הליברלית המפלגה של
 שר־ הצדיק הכלכלית, מדיניות

 ספיר יוסף המסחר־והתעשייה
ל התפרץ החבילה. עיסקת את

הסו התאחדות מזכיר עומתו
 ״זו שיפמן: דויד חרים

חבלה!״ זו חבילה? עיסקת ת סק עי

 הפירסום מסע במיטגרת ■
ה הפריצה החדש, סירטו של

 והמפיק הבמאי ערך גדולה,
לן מנחם  הצגות־ של שורה גו
 בכל הפיתוח. בעיירות בכורה
ה על גולן עלה כזאת עיירה
 נאום ונשא ההצגה לפני במה

המקו המועצה ליו״ר הוקרה
 זהה. היה שהנוסח מובן מית•

שנער ההצגה שאחרי קרה כך
 בירך שם בקריית־שמונה, כה

 דויד המועצה יו״ר את גולן
 אותו את המפיק קרא מורה,

 כשהוא בבית־שאן, גם הנאום
המוע ראש על ברכות מעטיר

הצו מורה. דויד המקומית צה
 למי הבינו לא בבית־שאן פים

 שהוא תפס עצמו וגולן הכוונה
 לא מאמציו כל ולמרות טעה

 ראש של בשמו להיזכר הצליח
בית־שאן. מועצת

האמי מורה דויד אגב, '<■
 המקומית המועצה יו״ר תי,

 מה סוף־סוף מצא קרית־שמונה,
 ב־ כשברך עירו: של יחודה

ה הפירצה של הצגת־הבכורה
מציון ״כי מורה: אמר גדולה,
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 1969 לשנת ישראל של המים מלכתדמיו שריוז
 הו היא תסרוקות. בתחרות השתתפה

 משע עגילים משערות, צעיפים :מקורית בתלבושת בתצוגה פיעה
במובן ״שיער״ המחזמר בסימון והתסרוקת? משערות. וביקיני רות

 ה־ ומקריית־שמונה תורה תצא
צגות־בכורה.״

 הארץ, עורך של בביתו £1
 שריפה. פרצה שוקן, גרשום
 חשד גילו המשטרה מימצאי
 השריפה אחרי מיד. בהצתה.

 אמנון לעו״ד שוקן טילפן
 כלוחם הידוע רובינשטיין,

ה בכפייה הארץ דפי מעל
 השריפה על לו סיפר רתיח׳

 שיפקח רובינשטיין את והזהיר
ביתו. על עץ

■ חשו שני שנעצרו למרות י
 ביתו את לפוצץ בנסיון דים
ישר רמת־גן עיריית ראש של
 שוטרים ממשיכים פלד, אל

 פלד הסיבה: הבית. על לשמור
בטלפון. איומים לקבל ממשיך

 לאריח מזל, לו אין ■
הדיס בעל נכון, (דושק)

 דווקא בבאר־שבע: נדאנדיס קוטק
 צריך הוא 26ה־ ביום־הולדתו

 הכל הרגל. את לשבור היה
 את ערך שם בדיסקוטק, התחיל

ה נשפך גם שם יום־ההולדת•
 אחר־כך שמפניה. כמו וויסקי
 דושק של לביתו כולם עברו

 האלכוהול, את לשפוך והמשיכו
הרגל. את ושבר החליק דושק

הוא רורכרג מיכאל י■
ולתול לארכיאולוגיה סטודנט

 צייר. גם הוא האומנות. דות
 אי־ ציוריו רוב צייר: סתם לא

 מיכאל פותח השבוע רוטיים.
הרא התערוכה את בירושלים

ה לא אם ומי שלו. שונה
משיריו? שם יקרא יכי משורר

במהדו סינדרלה פרשת !■
 אירעה וגברית, מודרנית רה

ב שומר־הסף כהן, למימון
 התל־אביב־: קינגס־קלאב מועדון
 ריצ׳ארד הבריטי השחקן

 במועדון, לבלות שבא האדים,
 מיבחן ואחרי במימון נתקל
 חוזה על אותו החתים קצר

ראשו. כשומר — שנים לחמש

■  לבוהימה יהיה סוף־סוף י
הש ללכת. לאן התל־אביבית

 לח־בוהט הדיסקוטק נפתח בוע
 יעקב בפתיחה? היה לא מי

 כנאי לבית וגכרי יוסי
 זוהר רבקה החיוור הגשש
כרקן מוטי זוהר, אורי
 שולד דיזנגוף, פיקוד להקת
 הבו כל בקיצור, פופיק, חן,

 לביא דליה אפילו הימה.
ל וכראוי דקות. לכמה קפצה

ה מתכוונים בוהמי, דיסקוטק
 סרטיב במקום להקרין בעלים

 ייפ3 ולארגן בבוקר בשלוש —
בבוקר. בחמש — אוקלוק

מריםאניסימוב
 שכוכבו צעירה זמרת היא

 גיל צרפת. בשמי עתה עולה
 תקליג הוציאה כאשר אותה

 הטראגיו המשוררת שירי של
 קיב היא סאראזין, אלברטין

 הו ועכשיו אירופי, פרס לה
 שמו אבל שני. תקליט ציאה

 אביו פרידמן, הוא האמיתי
 בפולין אידישי סופר היה
 במחנה נולדה עצמה והיא

 הי> עכשיו בשווייץ. פליטים
לישראל לבוא כמובן, חולמת,

1695 הזח העולם


