
 מסרג סלומון עורך־הד־ן
לפח־היבל אשתו את לזרוק

 הכנסת, יו״ר כשפתח ■
 ישיבת את ברקת, ראובן
באי המושלג ב׳ ביום הכנסת

 ביקש דקות, עשר של חור
 ״מידי בא שזה ואמר סליחה

 שביעת־ עורר הדבר שמיים״.
 ו־ המפד״ל, בספסלי רבה רצון
 פנה גולדשמידט יוסף ח״כ

חי ח״כ אל בתרועת־ניצחון
ל רוצה ״ואתה מסויים: לוני

והדת!״ המדינה בין הפריד

ה בכנסת שנדונה ביום ■
הי אגו״י, של אי־האמון צעת

ב מרוגזת מאיר גולדה תד,
 קריאת־בי־ כששמעה מיוחד.

 פנתה מאחוריה, עויינת ניים
זבו המפד״ל ח״כ לעבר בזעם
 לעומתו: וצעקה המר לון

 נכון!״ לא שזה יודע ״אתה
 לה להסביר מיהר המופתע המר
 הקריאה, את קרא הוא שלא
 כהנא. קלמן סא״י ח״כ אלא

ו לכהנא, ניגשה קמה, גולדה
ש מיסמך, בעזרת לו, הוכיחה

צודק. אינו

מ זה הקיימת המתיחות ■
 שרף זאב שר-ד,שיכון בין כבר
 וה־ והמיסחר שר־האוצר ובין

מצאה ספיר פינחס תעשיה

ו נמוך, שכר יקבלו מפקחים
 במשק עצום פיתוי בפני יעמדו

משכו משלמים שבו הפרטי,
 שאל גבוהות. יותר הרבה רות

המפק על יפקח ״מי שרף:
?״ חים

 של אפיקורסית בדיחה 0
 יפרח: יונתן המערך ח״כ
 והר? שר בין ההבדל ״מד,
 הוא הר, אל שמתקרבים ככל

יותר.״ גדול נראה

 ח״כ של הג׳נטלמניות 0
 שם־ הפכה כבר בגין מנחם

 איך מישהו ראה השבוע דבר.
 שלו חדרו בדלת בגין מקיש
 — נכנס שהוא לפני עצמו,
מישהו. בו נמצא שמא

עבו פרסי חלוקת בטקס 0
 בשבוע שהתקיים לאחיות, דה

 ה־ של הישיבות באולם שעבר
ה מזכיר הסתכל וועד־הפועל,

 בן־אהרון יצחק הסתדרות
 נאומו: בפתיחת ואמר סביבו
 עיתונאים כאן שאין טוב ״כמה

אפ סוף־סוף טלוויזיה. ואנשי
פחד.״ בלי לדבר שר

 שנגרמה המהומה אחרי 0
ל- העומד הספר סביב השבוע

■ ך * ן ן \ ן  המחזיקה השלוש, בת שרון בתה בחברת |1|1 י
1\ 1י 1 / 1 ! | | בעיתון שהתפרסמה בתמונה כדור־שלג, |

 של ״בתה :הכותרת מעל אגנד־צייטונג,״ ״מינכנר המערב־גרמני
 בהצגת הראשי התפקיד את המשחקת הישראלית, השחקנית

שלג.״ בחייה הראשונה בפעם ראתה בהמבורג, הגנרלית׳ ,אמי

 ב־ שרף כשהעיד ביטוי לה
 על הכנסת של וועדת־ד,כלכלה

ב אוטוקארס, בפרשת חלקו
 ה־ כשר הוא כיהן שבה תקופה
 שרף, הפליט והתעשיה. מיסחר

 ״את :השאלות לאחת בתשובה
 ה־ שר את לשאול צריכים זה

״ והתעשיה מיסחר . י ת י מ א ה  
דב את לפרש עליו כשלחצו

סירב. ריו,

 התנגד דבריו, בהמשך 0
ממשל מפקחים למינוי שרף
כס המקבלים במיפעלים תיים
ה־ נימוקו: ממשלתיים. פים

 ההסתדרות מזכ״ל על צאת
 ועלו צפו בן־אהרון, יצחק

 אחרים ספרים על סיפורים
 הסתדרו־ במיסגרת שהוצאו

תק שיש התברר ראשית, תית.
 הד על ספר יצא בזמנו דים:

 פקר; אחרון הקודם מזכ״ל
הפו הוועד בישיבת :ושנית

 שבועיים, לפני שהתקיימה על
 ספר המשתתפים לכל חילקו

 מזכיר של ופועלו חייו על
ל הובאו יערי. מאיר מפ״ם
ה בסוף ספרים. 500כ־ מקום

 הספרים את כשאספו ישיבה,
20כ־ שרק התברר שנשארו,

הש ערכו צפון פיקוד להקת
 פתיה צה״ל גלי אנשי בוע

ה בין קורן• ואפי שושני
 יגיל, גדי שהשמיעו קוריוזים

 פרקן יהודה פודו, יעקב
 סיפר הלהקה, מוותיקי ואחרים

 מולי לשעבר הלהקה חבר
ש הנבחנים אחד על שפירא

 של הקבלה ועדת בפני הופיע
 שהוא איזה לך ״יש הלהקה.

 — הבוחן שאל ?״ בימתי ניסיון
 הניבחן, את — טופול חיים
 עוד כי הוכחות למטר וציפה

 הלז הופיע העממי בבית־הספר
בהצ שלישי נר והיה בתפקיד

ה השיב ״כמובן,״ חנוכה. גת
 פרו־ בקומדי שנה 15״ בחור,

 נם- שכל הנידהם, טופול סז.״
 שעורי בכמה אז הסתכם יונו

 התמלא קול, ופיתוח מישחק
 ״בן אמר, כך,״ ״אם הערצה:

 ״וכמה .״22 ״בן אתה?״ כמד,
 טו־ המשיך בארץ?״ אתה זמן

התשו באד, שנים,״ 15״ פול,
 ״כן, בארץ?״ הזמן ״כל בה.

 ״זאת טופול: מדוע?״ כמובן,
 בקומדי שלך ד,נסמן כי אומרת
 שבע?״ בגיל ניגמר פרנסז

נמ עדיין הוא ״לא, ד,ניבחן:
 איתם מתכתב פשוט אני שך.
שנה.״ 15 כבר

שג של הפעולות אחת 0'
 יצחק בוושינגטון ישראל ריר

 האחרון ביקורו בעת רפין,
 פנטהאוז לרכוש היתר, בארץ,

 גיגי הקבלן אצל ברמת־אביב
 פרס. שמעון של אחיו פרס,

 גיגי קיבל הפנטהאוז, תמורת
בצהלה. רביו של הווילה את

 החמש בת בתם מימי, 0
 — התימניה — העיתונאית של

ה — והפיזמונאי חפר רות
התבו חפר, חיים — ומות

על טלוויזיה בתוכנית ננה

בת משתתף כזמר, המפורסם י1ד
] ( ! | / | | | | | | הישראלי בסרט קיד־אורח |
 אג כזמר, לא הפעם — ״הגלולה״ אלוני, וניסים פרלוב דויד

 כזמ הסרט, מכוכבי בנאי, יוסי מופיע בו במועדון־לילה כמתופף
 שבועו שלושה במשך בני קיבל משכנעת, תהיה שהופעתו כדי

בלב אחת דקה נמשכת בסרט שהופעתו למרות בתיפוף, שיעורים

7ך 1 1 !1ד1ר 0 ע בניו־ החייה הישראלית, הדוגמנית |1|
1 1 .1 | | 1 1 . 1 /0 בארץ, חופשה עתה והמבלה יורק, 1
 היא עימו תורג׳מן, מרקו האמרגן של למאסרו השבוע וגרמה כימעט
 אותו שעון, בצורת רולטה עונדת בתיה בתמונה. רוקדת נראית

 שם שמפסידים אחרי בקורסאו, ״הילטון״ במלון במתנה מקבלים
 מיספר נקבצו האחרון השישי ביום בהימורים. דולר אלפים עשרת

 על הרולטה בשעון להנאתם שיחקו ״ג׳קי״, במסעדת ידידים
 טילפן במקום, שעבר התחתון, העולם איש קטנים. כסף סכומי

 אסורים. מישחקי״מזל משחקים ״ג׳קי" שבמסעדת והודיע למישטרה,
 מזנקים כשהשוטרים למקום, דקות שתי תוך הגיעה מישטרה ניידת
 והעיתונאים אלמגור גילה השחקנית גם ישבו סביבו השולחן, לעבר

הבי שהשוטרים מובן בר־קדמא. ועימנואל בן־פורת שייקה
לנפשם. המשחקים את ועזבו לאזעקת־שווא, קרבן נפלו כי נו

המ יום־ד,הולדת מתנת 0
 בשבוע ניתנה ביותר קורית
 פוקה הוותיק לפלייבוי שעבר

 ז׳אן הצייר על-ידי הירש,
מ המורכב פסל שיצר דויד,

ל גבוה, עקב בעלת אשד, נעל
 גברי אבר־מין הכנים תוכה
 אבר־ על בגבס. מעוצב גדול
ס שבלול, לו זוחל המין  ה

 אר זו אמנות ביצירת לסמל
הזיקנה.

 ללא-סם? מקורי תחביב 0
עקב עורך־הדין של זה הוא  י

 מ של בעלה סלומון, (יאק)
 דניאלד ישראל נערת שהיתה
 שי קופסאות אוסף יאק הוד.
 שי תמונתה ריקות. מורים

 קופם כל על מופיעה דניאלה
 בית־הח של השימורים אות

 - בחדרה טעים פרי רושת
 מסבי! ויאק — תמי שימורי

 ב! שלו המשונה התחביב את
 לזרת מוכן לא ש״אני כך

 לפו אשתי את ביום פעמיים
לאכו גומר שאני לאחר הזבל

 ספרים, איתם נטלו משתתפים
בחינם. כמובן, שחולקו,
 פרשת על הכתבות 0
ה נושא את היוו דיין משה
 אחת של החברה בשעת שיחה

 תל־אבי־ בגימנסיה השישיות
 זה ״אין המורה: העירה בית.

ה בחייו להתערב מענייננו
 לה השיב איש.״ של פרטיים

 לא? ״מדוע התלמידים: אחד
 מי אחרי לדעת רוצים אנחנו
 או דיין אחרי הולכים, אנחנו
זיין?״ אחרי
בית- של ח׳ ובכיתה 0

 בשם מורה מקיימת עממי, ספר
 המוקדשת חברה שעת שרה

ב השבוע. למאורעות היא אף
 התפלאה האחרון, השישי יום

 הכיתה ילדי את לראות המורה
מהעו קטעים בגזירת עוסקים

 פתאום ״מה כששאלה הזה. לם
לכי הזה העולם את הבאתם

 התלמידות: אחת השיבה ?״ תה
קור לא שאת מפני ״המורה,

 בטח את הזה, העולם את את
 משה עם קרה מה יודעת לא

ב לך להראות רצינו אז דיין.
תק העיתון שאר ואת קצרה

הכל.״ תביני ואז בבית ראי

 בנושא שדנה דרום־אפריקה,
התוכ באמצע ולבנים. שחורים

״א לאביה: הקטנה פנתה נית
 אתה משהו. מבינה לא אני בא,
 ונשארה שחורה...״ ואמא לבן

 חיים, לה השיב ״כן,״ להרהר.
ה באה אז מימי?״ את ״ומי

 תל־ ״אני :המוחצת תשובה
!״אביבית

7 1790 הזה העולם


