
חו א  ט־ים החלח העיתונות הססעוות שר שבועיים ו
האמיתי התישן עם במקום בובה עם מצטלמת אוויו

מן ח״כ כשהופיע 8 ל  ז
ל ב  רוקחים, של באסיפה שו

 נציגות בכנסת יש אם שאלוהו
״ב שובל: השיב לרוקחים.

רק״ח.״ סיעת יש וודאי.

ה על ההצבעה בעת 8
לממ אי־אימון להביע הצעה
 ורד, חברת פרשת בגלל שלה

 אברהם פא״י ח״ב הפתיע
ה בעד הצביע כאשר ורדיגר
 ח״כ כך על התלוצץ ממשלה.

 ״זה צימרמן: צבי גח״ל
 מתחיל ורדיגר של ששמו מפני

שי כן,״ ״אם ורד.״ באותיות
 איך ״נראה אחר, ח״כ אותו סע

 פרשה תעלה אם תצביע אתה
צים.״ בחברת הקשורה

 גילה למופת ג׳נטלמניות 8
 מאיר ח״כ מפ״ם מזכ״ל השבוע
 כשן לרפאל בראיון יערי.

 גילה את לגלות יערי סירב
 גולדה ראש־הממשלה של

גול קרובה ״עכשיו מאיר.
 בן יערי אמר שלי,״ לגיל דה
ב להגיד רוצה ״אינני .75ה־

 כבוד מפני שלה, הגיל מה דיוק
 לא שזה אף-על-פי לגברת,

לשידוך.״ לה יזיק

 שאיננו הממשלה חבר 8
יע מאיר של לדעתו ג׳נטלמן,

התח לא בתל־אביב, ד,שלום
או חצה ברמזורים, במיוחד שב
אדום. באור תם

פרי של תינוקם לידת 8
 עוררה ארויו ורוברט טי

 כתבות של וגל כללית שימחה
 אחרי ובעיתונות. בטלוויזיה
 בל־ צילומים של שבועיים

ש פריטי החליטה תי־פוסקים,
 התינוק, את להטריד מספיק

כש יותר. לצלמו הירשתה לא
 למחלקת עיתונות צלם הגיע

 שם על בבית־החולים היולדות
פרי סירבה בתל־השומר, שיבא

 התינוק את לצלם לבקשתו טי
והו התעקש הצלם איתר״ יחד
 צילום. מוכרח הוא כי לה דיע

להצ פריטי הסכימה כפשרה
 עליה אשר מיטה, ליד טלם

 בגודל פלסטיק בובת השכיבו
ה ללימוד המשמש תינוק, של

 הטיפול את הטריות אמהות
בילד. הראשוני

 בארץ הכדורגל שופטי 8
ומשו שונים לחפצים מורגלים

 תוך לעברם המתעופפים נים
 הליגה לשופט אך משחק. כדי

ציפ נאמן ויקטור הלאומית
 במינה: מיוחדת הפתעה תה

 זרק חמום־מוח כדורגל אוהד
סמל־מישטרה נעלו. את לעברו

העשירה, רוטשילד למשפחת נכדרוטשילד דויד
ההכחשות, כל למרות בדעתו, איתן

 גלויית־ (לידו, לרנסון מריזה רב, זמן מזה ארוסתו את לאשה לשאת
 בנו הוא )29( דויד הקרוב. באביב המאוחר לכל תתקיים החתונה לב).

 מריזה דה־רוטשילד. גי הברון רוטשילד, משפחת ראש של ויורשו
 הקהל בוונציה. מוות בסרט וכוכבת כנערת־שער התפרסמה )24(

 שיוצג קאברט המוסיקאלי בסרט גס בה לחזות יוכל הישראלי
עשירה. יהודית למשפחה בת מריזה מגלמת בקאברט בארץ. בקרוב

 משה שר-הביטחון הוא רי,
 אומר לא אפילו ״דיין ז דיין

 המזכ״ל. התמרמר שלום!״ לי
ש? ״מה מירו אותו נישלתי י
 עובר הנה שלו? הסבתא שת
 מדוע בא־בימים, יהודי פניך על

 בכלל, שלום?״ לו אומר אינך
 שר־הבים- על יערי של דעתו

 ייסר ״אם :טובה כל־כך לא חון
בשו כן־גוריץ דויד אותנו
 אותנו לייסר דיין מוכן טים,

בעקרבים.״

 הישראלי איל־הספנות 8
 כנראה רגיל מרידוד יעקב

 במרחבי־הים, לנסיעות יותר
חמו תנועה הגבלות אין בהם
 היבשה. על בנהיגה מאשר רות,

ב האחרונה בשבת נסע כאשר
בדרך שכורה דורג׳ מכונית

ה את אסף השופט על שהגן
 יבקש שבעלה בתיקווה נעל,

ה התבדה. הוא חזרה. אותה
 לחזור העדיף האלמוני אוהד

 מאשר אחת, נעל עם הביתה
להזדהות.

 ברית מטקס זכרונות 8
 ה־ השבוע העלה שלו המילה

 כלב) (חיי יורם עיתונאי־סופר
 גלי־ בתוכנית זה היה קניוק.

 שלי. הפיזמונים מצעד צה״ל,
שי את להשמיע ביקש קניוק

 כיאליק נחמן חיים של רו
 הסביר כנפך, תחת הכניסיני

 היה שביאליק בכך בקשתו את
 אותו החזיק הוא שלו. הסנדק
 וקרא אותו, שמלו בעת בידיו
 לקניוק שסיפרו כפי יורם. שמו
טקס, אותו אחרי שנים כמה

אטינ*ו עמוס
 סוף את בילה אבידר, תמר

בתוך סלע על הסוער,

 חיים הטלוויזיה תוכנית עורך
 העיתונאית אשתו בחברת שכאלה,

 מההמון הרחק מזהרת, בבדידות השבוע
 עס יחד אכל שם אילת, של ימה

ובשר. מדגים שהורכבה שלהם הצהריים ארוחת את אשתו

 של הנשים האהבה. בשטח לים
יו רבים סיכויים נותנות היום

 היא האמת אך לצעירים, תר
 ל־ יותר.״ טובים שהמבוגרים
 אין 38ה־ בת בדדו, כריג׳יט

ש ״או בנושא: בעיות בכלל
לס שעליך או סקסי, נולד אתה
 מכל זה, בנושא חייך. כל בול

 פעמיים דאגות! לי אין מקום,
לי.״ מספיקות אינן בשבוע

השבוע פסוקי

על יערי מאיר ח״כ •
 במוסדות התחלופה דרישת
ה חי, לנין היה ״אילו מפ״ם:

?״ רוטאציה לו מסדרים היו אם

 כנאום מאיר גולדה •
 ארצות־ לשגריר פרידה
 וולוורת כישראל, הכרית

 אמיצה, אשה ״אני ז כארכור
 אבן אבא אחרי לנאום אבל

מעזה.״ אינני

 הכריטי ההיסטוריון •
טווינכי: ארנולד פרופסור

ב לנהוג ימשיכו הערבים ״אם
 גם תגיעו אתם תבונה, חוסר

שבתנ״ך.״ ההבטחה לגבולות

רו שלום העיתונאי ס
 העליון ״בית־המשפט : זנפלד

 של עתירתו את דחה בירושלים
ב הצנזורה נגד קינן עמום

 מספרים חברים המחזה פרשת
 שסיפרו הסיפורים, ישו. על
 הקודם המשפט אחרי ישו על

 די צרות לנו גרמו בירושלים,
והותר.״

 ״כשתגדל, :ביאליק אז לו אמר
יהורם." לך יקראו תחכם, אם

ה לקיצוץ למאבק מופת 8
 נגיד נתן הממשלתיות הוצאות

 ש־ זנכד, משה ישראל בנק
לענ השרים ועדת בפני הירצה

 בקיצוץ הצורך על כלכלה ייני
 בנק :הממשלתיים התקציבים

 הנאום תוכן את הדפים ישראל
משו נייר על מודפסת בחוברת

 כדי עותקים. אלפי בעשרות בח
 החוברת, תפוצת את להבטיח

 בעיתונות, מודעות הבנק פירסם
ה את לבקש לציבור הקוראת

 שישלח ישראל מבנק חוברת
למבקשים. בדואר אותה

ה של הכללי המזכיר 8
 אסף והלומד, העובד נוער

 לחו״ל השבוע בסוף יצא אגין,
ה תנועות ארגון של לוועידה

ל פאלקון. הבידלאומי, נוער
 אסף גילה למטוס, שעלה אחר

ש מאישתו, לקחת שכח כי
 התעופה, לנמל אותו ליוותה

ל שקיבל הזר המטבע את
ה לקברניט פנה הוא נסיעה.
ה מנועי את כיבה והלה מטוס,
ו לרדת לאסף איפשר מטוס,
 המתינה אשר מאשתו, לקחת
הדו את התעופה, בנמל עדיין
לרים.

 נערכה מעניינת פגישה 8
 פרטית במסיבה במוצאי־שבת

 ז׳אן הידועים הציירים שני בין
 דויד סימון. ויוחנן דויד

 על סימון, על בצעקות התנפל
 באותו השתתף לא שהאחרון

 אגודת של השנתי בכנס בוקר
 בעין־ שנערך והציירים הפסלים

 התנצל שסימון לאחר רק הוד.
 דויד שגם התגלה, ארוכות,

בכנס. כלל היה לא

 העיתון שערך במישאל 8
ה נשאלו סואר פרנס הצרפתי

המי חדר סודות על משתתפים

 הזמרת השיבה שלהם. טות
 ״רק :45ה- בת גרקו, ז׳ודייט

 את מבינים צרפתיים גברים
 במיטה. ההתייחדות משמעות

ש 'העיקר— אור בלי או עם
ל ואילו כראוי.״ נעשה הדבר
 יש )44(חוסיין רוכרט שחקן

ה ״בני הצעיר: לדור תלונות
הגדו־ מתחרינו הם 30וה־ סב

ה כשכועון מודעה •
האתון״: ״פי סטודנטים

 — סדום מעשה העושה ״כל
ערבה.״ לתוספת זכאי

 הסיפורים ״רוב :הנ״ל •
 מן מצוצים הסמים מעשני על

האצבע.״

סלמוניקו, הסרט גיבור (במרכז) 0|1|י,"1י1
■ י *• ■ י 1' - עובד של משפחתו טל המספר *יי■■* *

 עצמה, בר־יותס משפחת של הביוגרפיה על והמבוסס סלוניקאי 'למל
 רחל הוריו, בחברת בתל־אביב, הסרט של הבכורה הצגת הקרנת <בסוס
 לסרט, בירכתו את האב נתן ההסרטה, תחילת לפני בר־יותם. ין,משה
 בתל' העתיקה נווק־צדק בשכונת בבית־ההורים, צולמו מהסצינות וחלק

שלי." החיים כמו כמעט ״זה אמר: התוצאה, את האבא כשראה אביב.
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