
 החשוד המיסחור׳, פל־קס מיהו
? בראשון־דציון הטלפוו■ השוד

 משה כי נדמה כשהיה י■
 סיפר הממשלה, מן יגורש קול
ב הרוצה מחברי־הכנסת, אחד

 האנקדוטה את שמו, עילום
כשסולק :הבאה ההיסטורית

ה ההנהגה מן וייצמן חיים
 שנה, שלושים לפני ציונית,

 בהומור ואמר, האולם מן יצא
 :לו אופייני שהיה הסרקסטי

 שנשאר הוא העיקר דבר, ״אין
הת וייצמן !״לפינסק ייצוג
 קולודני), (אז קול למשה כוון

 פינסק. אזור יליד כמוהו שהיה
 הל״ע שברחו אחרי יום, כעבור

 :הח״כ הוסיף המערכה, מן
 נשארה ' פינסק השם, ״ברוך

בממשלה.״ מייוצגת

 היתד, השבוע הברקת 0
 שמואל מק״י לח״כ שייכת

הווי בעת זה היה מיקומם.
 הצעת־החוק על המבודח כוח
 אנשי האוזנד. גדעון של

הווי את להפנות ניסו אגדי
 הרצוי תעמולתי לאפיק כוח

 קריאות־ביניים. וקראו להם,
 נשו־ על האוזנר דיבר כאשר

מנחם ח״כ פרץ אי-קפריסין,

 עניינים מנהלת שהיא שחשבנו
מדיניות!״ של שיקולים מתוך

ש הקוקטייל במסיבת ■
 יוסי הציבור יחסי איש ערך

 צו־ (אנטק) יצחק ניגש ינאי,
 הגי- לוחמי קיבוץ חבר קרמן,

 גיטו ממפקדי שהיה ומי טאות
 ליאון של ספרו גיבור ורשה,

 שר־הבי- אל ,18 מילא יורים,
מש ״החבלנים לו: ואמר טחון

 האחרון, בזמן מדי יותר תוללים
 דיין נגדם.״ משהו לעשות צריך

 ש־ לו והבטיח אנטק אל הרגיע
בסדר.״ יהיה ״הכל
הכו ילין-מור, נתן *

 סיפר זכרונותיו, את עתה תב
 כי ינאי, יוסי המסיבה לחתן

 יוסי על הוא כתב בוקר באותו
 לינאי סיפר ילין־מור בספרו.

ה בין הפגישות כי המופתע,
 התקיימו והלח״י האצ״ל הגנה,
 אל״מ יוסי, של אביו בבית
 והתינוק ינאי, יעקב (מיל.)

הרג בין להם שהסתובב יוסי
 כיסוי היה הדיונים, בעת ליים

 במקום שיהיה למיקרה מצויין
ש־ על-כך ויעיד בריטי, חיפוש
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 ותייצג בלונדון שצולמה הציבורית״ ״העין הרומנטית בקומדיה

 לבכורת שבספרד. סאן־סבסטיאן של הסרטים בפסטיבל אנגליה את
 עומדים השניים גליה, חיים, של אשתו במיוחד הגיעה בארץ הסרט

מישראל. והילדים, גליה מאנגליה, יגיע חיים כאשר בספרד, להיפגש

 לפתע זועמות. בקריאות פרוש
 מי- של קולו ברמקול נשמע

לקפרי אותך ״נשלח קונים:
ראשי!״ רב שם ותהיה סין,

 הדחופה הישיבה במהלך 0!
ש מפ״ם מזכירות חברי של

 את לקבל האם בשאלה דנה
 והמערך ראש־הממשלה הצעת

 הצעת על מהצבעה ולהימנע
 האוזנר, גדעון ח״כ של החוק

ה שלימות את בכך ולהציל
 בהצעת לתמוך או קואליציה,

 לנפילתה בכך ולהביא החוק
 אסיר יצא ממשלת־ישראל, של

 אורן מרדכי לשעבר פראג
 גולדה על חריפה בהתקפה
הי תתקבל ״בציבור מאיר:
היס לתכתיב ככניעה מנעותנו

אשה, של ובלתי־פוליטי טרי

תמימה. רעים פגישת זוהי

■  בארץ קליטתו חבלי על י
 שר-המסחר־וה- השבוע סיפר

בהד בר־לב חיים תעשייה
הוו של שלילי יחם כי גישו

 החדשים העולים כלפי תיקים
 לפני עוד בארץ קיים היה

 שהגעתי ״אחרי רבות: שנים
להי שנתיים לי לקח ארצה

 קיבלתי חברתית. מבחינה קלט
הת שהצברם עד מכות הרבה
אלי.״ רגלו

 הסטודנטים כששמעו ■
 שמעו־ ויקי אדיב מאיר
 ב־ הטלפוני השוד על נוכיץ

 מייד מאיר טילפן ראשון־לציון,
 וסיפר בכיר לקצין־מישטרה

ישב הוא שנתיים לפני כי לו

 מסיבת־עיתונאיס במרכז שוב עמד )66(!1׳ הוואוו
 למסיבה ״פיינט־ריג׳יס״. הניו־יורקי במלון

 צורת על והתנצל יח שהוא טען הוא חבושים. פניו כשכל אדם הופיע
חבוש. הוא לכן בפניו, ניתוח עבר כי לעיתונאים סיפר הוא הופעתו.

מהאוניבר קבוצת־חברים עם
תיאור תרגילים שעשו סיטה,
ה ובין מושלם, בשוד טיים
מח כתרגיל הציע, הוא שאר

ש השוד כדוגמת שוד שבתי,
מו הוא בראשון־לציון. בוצע
 יפול שלא כדי על־כך דיע
 קצין־ במיקרה. החדש עליו

 בסיפור, הסתפק לא המישטרה
 נלקחו שעות מיספר וכעבור
 שנבדק אחרי לחקירה. השניים
 שוחררו בקפדנות, סיפורם

הז השוטרים אך ויקי, מאיר
ששמו אנשים לחקירה מינו

 שנמצא בפינקס הופיעו תיהם
 הם בו הסטודנטים של בביתם

ל אחד הודעות רושמים היו
 את גם הזמינו השאר בין שני.

ש השניים, של חברתם־לדירה
 כרוך רס״ל על־ידי נחקרה

 הרמאויות ממחלקת גכריאלי
 במהלך תל-אביב. מחוז של

 שעות, שלוש שנמשכה החקירה,
ההו פינקס את השוטר הוציא
 הודעה לבחורה והראה דעות,

 ״פליקס אליה: מופנית שהיתה
 הוא בחדר. נמצא והוא הגיע
 אליו להתייחם נא נחמד. נורא

מ מנהלל.״ בא הוא בהבנה.
 מסומנים היו פליקס השם תחת
 מודגשים. אדומים קווים שני

 הרב־ שאל ״1 פליקם ״מיהו
ה השיבה חתול,״ ״זהו סמל.

 צחוק, תעשי ״אל לדירה. שכנה
 מיש- חקירה היא זאת גברת,

 ״אבל החוקר. התרגז טרתית!״
ש החתול באמת הוא פליקם

עדו ואכן, במתנה.״ קיבלנו
 פליקס כי אישרו נוספות יות

חתול. הכל בסך הוא החשוד

 לשירה לא־רגיל ביצוע ■!
נו זמר רחל, המשוררת של
 נווה- בכלא השבוע הושמע גה,

 נדיח המחבלת מפי תירצה
כש לפני שנתפסה כרדלי,

 בנמל־ אחותה עם יחד נה
 להבריח כשניסו לוד, התעופה

 חומרי־נפץ. גופן על לארץ
 גלבוע דוד גלי-צה״ל כתב
ה כלא על כתבה השבוע ערך

בהכ נכח השאר ובין נשים,
שעור סוף־השנה, להצגת נות
שהא מסתבר האסירות. כות

 רב במרץ עוסקות ברדלי חיות
בעברית, שירי-אהבה בלימוד

 נדיה את ההופעה. לקראת
 את שרה כשהיא גלבוע מצא
שכת הטכסט מתוך נוגה זמר
 לאטיניות. באותיות לעצמה בה

 נדיה תשיר סוף״השנה בהופעת
 ולחן, מילים עטה, פרי שיר גם
בעברית. אהבה שיר הוא גם

משתו מאוד רעה רוח 0
בירוש הטלוויזיה בבניין בבת
 דופן על מופיעה יום מדי לים.

— ״תדמור הכתובת: המעלית

ה נמחקת יום בכל חמור״.
הטלווי שמנהל לפני כתובת,

רו תדמור, ישעיהו זיה,
מו היום ולמחרת אותה. אה

מחדש. הכתובת פיעה

 מנכ״ל עירוני, ליצחק 0
ל שמונה הצבאית התעשייה

 משרד־הביטחון מנכ״ל תפקיד
לביא ישעיהו של במקומו
שמש חשש שום אין שפרש,

או לתפוס תצליח ישראל טרת
 במהירות במכוניתו נוהג תו

 שעלרוני מפני לא מופרזת.
ש מפני אלא זהיר, נהג הוא

ה התעשייה של המהנדסים
 ד־ במכוניתו התקינו צבאית
 אדומה מנורה שמפעיל דקטור
 ה־ של הראדר שקרני ברגע

המכונית. על נסגרות מישטרה

מנו צילה הגרפיקאית 0
 בעת פתאומי באופן חלתה סי

 בבית־ ואושפזה לחו״ל מסע
 היא נותחה. שם לונדוני חולים
 בבית־החולים להישאר תיאלץ
 לה שערך מי שבועות. מספר

 הפיזמונאי בעלה היה הפתעה
ל אליה שקפץ מנוסי דידי
שעות. 48 של ביקור

המ בית־המשפט שופט 0
 כהן, בנימין בתל-אביב חוזי
 לביב, יגאל בפרשת עתה הדן

וה שלו ההומור בחוש ידוע
במה גם ביטויו את מצא דבר

 כעדים הופיעו בו המשפט לך
 באחד בכירים. מישטרה קציני

הע אחד כשהצהיר המיקרים
 ב־ להיבדק מוכן הוא כי דים

 להוכיח על־מנת מכונת־אמת
 השופט: לו העיר כנותו, את

 רוצים כולם מה מבין ״אינני
 אני הרי במכונת־אמת. להיבדק

ל שצריכה האמת מכונת היא
לא.״ ומי משקר מי החליט

התרעם אחרת בהזדמנות 0

 משלושת אחד ״הוא :עליו שאמרה מורו ג׳אן הכוכבת עם שך
 והתארח האחרון בשבוע בארץ שהה בפריז,״ מקסימים הכי הגברים
 מוסטקי פגש שעבר שלישי ביום (לידו), בן־אמוץ דן של בביתו
הצעי למסיבה. איתו לבוא אותה והזמין תל־אביבית ביפהפיה ברחוב

 השניים כשבאו הסכימה. עסק, לה יש מי עם בדיוק ידעה שלא רה,
 מוסטקי.״ דורד זה ״מי לה שיספרו מהנוכחים המלחין ביקש למסיבה,
 מכירת לפי בצרפת 1 מיספר לזמר עתה הנחשב המלחין, כשנשאל

 לה 18ה־ בת פיאה ״בתי השיב: בחייו, האהובה האשה מי התקליטים,
 שלי.״ המוצלחים השירים אחד שהוא בתי״ ״אהובתי השיר את כתבתי

 ״בתקליט :השבוע מוסטקי סיפר דווקא, בעברית שלו, אחר שיר על
היהודי.״ שלי הסבא על בעברית שיר יש כזמר שהוצאתי הראשון
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