
ק כורם בטלוויזיה, עובדים אין זה, ..מה  ו
ספיו פנחס שר־האוצו התרעם פה?״ מנהלים

 הכנסת ותיקי למסיבת 0
הוז הכנסת, במישכן הראשונה,

 הנוכחיים הח״כים כל גם מנו
 התלוצץ ,40 לגיל מתחת שהם

 נתנאל הכנסת, מזכיר כך על
 היה זה, כלל ״לפי לורן*:

 חברות- כל את להזמין עלינו
הכנסת.״

מסי אירגון על בדיון 0
 תמיר שמואל הציע זו, בה

 את גם אליה להזמין בהלצה
 השמינית״ הכנסת ״חברי כל

 השיב השנה). בסוף (שתיבחר
 ישעיהו: ישראל כך על

 בניין קומות שכל חושש ״אני
 להכיל יספיקו לא הכנסת

!״אותם
 חברי־הכנסת העדרות 11

 הצבעות בשעת גם מהמליאה,
ה ראשי את מייאשת חשובות,

 שעבר בשבוע נפלה כך סיעות.
 ארידור יורם של הצעת-חוק

 להפוך היתד. שמטרתה מגח״ל,
 באירגון־עובדים בחירות זיוף

 הצביעו בעדה פלילית. לעבירה
ה שבין מכיוון .27 נגדה ,26

 של קולות שמונה היו מחייבים
ו אגו״י החופשי, המרכז ע״מ,

מס חדש, כוח — הזה העולם
 מ־ חברים שמונה שחסרו תבר

 שניים הופיעו אילו סיעת־גח״ל.
מת הצעת־החוק היתד, מהם,

 נפלה שבוע כעבור קבלת.
 שמואל של לסדר־היום הצעה
 בלוד ליל־הדמים בעניין תמיר

 הצביע גח״ל דומה. בצורה
 מבין ארבעה רק אבל — בעדה

באולם. נכחו גח״ל ח״כי 26
 גולי ראש־הממשלה גם 9

 מסתבר, אוהבת, מאיר דה
 במסוק, גולדה כשטסה רכילות.

 נח״ל, בהיאחזות ביקור לאחר
 נח״ל במחנה עורך לה הגיש
 ראש־ עיתונו. את ענר זאב

הת בעיתון, עילעלה הממשלה
 וקראה הרכילות, במדור עכבה
הסוף. עד אותו
 הולכים הסנדלרים כל 9

 ניתקע ושר־התחבורה יחפים,
 בזמנו נסע כאשר דלק. בלי

 כדי לשדה־בוקר, פרם שמעון
 יום־הולדתו בחגיגת להשתתף

 נעצרה בן־גוריון, דויד לש
 של ונסיעותיו מכוניתו, לפתע
ב עלו מחדש להתניע הנהג
 המנוע, את שבדק אחרי תוהו.
 הנהג הציץ תקין, במצב מצאו

 ד,מיכל כי גילה — במד־הדלק
 שר־ ואת המצב את ריק.

 אגף ראש הציל התחבורה
במשרד־ והנח״ל הנוער

 (״יוסק׳ה״) 5!0יי הביטחון,
 וד,ילווה במקום שעבר יהלום,

בנזין. ליטר עשרה לפרס
 מוקד, הטלוויזיה תוכנית 9

בהש שעבר בשבוע ששודרה
פנחס־ שר-האוצר תתפות
ל מבט בתוך שולבה ספיר,
והמראיינים, השר חדשות.

 וצבי קושניר אברהם
 דקות באולפן. ישבו קסלו,
ל מבט תחילת לפני ספורות
 המסך לפתע התמוטט חדשות,

 עליו הקריין, שמאחרי הגדול
התעניין שיקופיות. מקרינים

 יש ? חבר׳ה ביטוח ״יש :ספיר
?״ ביטוח

 המסך, שנפל לפני 9
 צוות עם היכרות לספיר ערכו

 התאורה,״ מנהל ״זה האולפן.
 הבמה,״ מנהל ״וזה לו, אמרו

 לאולפן נכנס לפתע הלאה. וכך
 כ- הוצג תדמור, ישעיהו

 :ספיר הגיב הטלוויזיה,״ ״מנהל
 עובדים? פד, אין לי, ״תגידו

מנהלים?״ רק כולם
האחרון, השישי ביום 9

 של ההתאוששות מתחילה עתה
 שדיוניה הוועידה, מצירי הלק

שב הקונגרסיס באולם נערכו
 שנקבע אחרי התערוכה. גני
 ה־ באולם יערכו הדיונים כי

 למארגנים התברר קונגרסים,
חי בו ואין דולף האולם גג כי

 עד סודר החימום עניין מום.
 משום הדיונים בימי אך מהרה,

לפ :התוצאה פעל. לא הוא מה
ב חלו מפ״ם מראשי 10 חות

 חברת־הכנסת :ביניהם שפעת.
 הצעירים רכז גרוסמן, חייקה
 המרכז ומזכיר דורי לטיף

בן־משה. נפתלי
ש ישראלי, יכול איך 9

ל צד,״ל, עובד אזרח גם הוא
 גלי־ מפקד בפירמידות? בקר

 סיפר לבני יצחק ״לצה
 הצבאית התחנה לאנשי השבוע

 דקות בפירמידות. ביקורו על
 על המאזינים שמעו ארוכות

 ל־ המובילה המידברית הדרך
 הפאר על הפירמידות, איזור

 האלילים עבודת ועל שבתוכן
 בתום רק פעם. בהן שהתקיימה

 כי לגלות לבני הואיל השיחה
 של בפירמידות בעצם ביקר

מקסיקו.

 שווים עתיקים ספרים 9
 נמכר השבוע אך כסף, הרבה
 כסף. בהרבה חדש ספר דווקא

 הסופר שערך במסיבה זה היה
 בהרצליה בביתו רשקס משה

 לכבוד דיי!־, אשר למשורר
 זריחת החדש, סיפרו הוצאת
 ל״י 3000 בפרס שזכה הלילה,
במסי הסופרים. אגודת מטעם

ה מאנשי רבים נכחו בה בה,
 ערך בארץ, והאמנות ספרות
 בן׳ (״יענקל׳ה״) יעקב השחקן
 לעותק פומבית מכירה בירא

 ב־ שנמכר הספר, של הראשון
כהן. אלכם למפיק ל״י 300

 בעבר, הצנחנים רב־סרן 9
 הלילה מועדון מנהל וכיום
 ינוקא, משה באילת, נפטון

 הרמתי בגלריה השבוע פתח
 של נוספת תערוכה בתל־אביב,

 שהלהיבו שלו, השמן ציורי
ידי מאות את הגבוהה ברמתם

 להשתתף שבאו ינוקא של דיו
מ כמה התערוכה. בפתיחת

 ציירים ביניהם האורחים,
 להסתיר יכלו לא מפורסמים,

 הישגיו למראה תמר,ונם את
 כשרון, על המעידים ינוקא, של
 טכני וידע לאמנות רציני יחס
 להכיר רצה שלא מי אבל רב.
ה אנשי מה משום היו בכך

 שסירבו הישראלית, טלוויזיה
 של הפתיחה חגיגת את לצלם

 ינוקא עליהם איים התערוכה.
 אצלם ״אני :המקורי בסגנונו

ו לבד התערוכה פתיחת את
לטל להקרנה זה את אשלח
הירדנית!״ וויזיה

ע פסוקי השבו
נול ראש־הממשלה •
 בהיאח- בביקורה מאיר, דה
אידי לא זה ״פופ זערן: זות

ב לחנך שאפשר אולוגיה
עזרתה.״

 נושאי כל ״לא ג הנ״ל 0
 אלטע- הם הציוניים הנאומים

זאכן.״
 באר■ עיריית ראש •

:נאווי אליהו שבע,
 עור יש פוליטיקאים ״למספר

חוט- חסרי שהם משום פיל של
שידרה.״

 פנחס שר־האוצר •
 את אסכם אני ״אם :ספיר

 היתד, הלאומית עבודתי כל חיי,
לחלש.״ לעזור

 לפני הדבר נבדק לא מדוע
 התוכנית? הקרנת על הפירסום
 היה צריך הסרט שאת מסתבר
 מתוך אחד לפחות לראות
 הדראמות על האחראי :שלושה

 ; סטן אפרים בטלוויזיה,
 קנויים סרטים מחלקת מנהל
 מנהל גורן; (״צבה״) צבי

 יצחק בעברית התוכנית
 אחד שכל אלא, שמעוני.
 שחברו בטוח היה מהשלושה

 לא וכך — הסרט את ראה
 לזה מהם. אחד אף אותו ראה

תיאום. קוראים

בטלווי מוקרן להיות היה צריך
ה הצוחק. מהאדם פרק זיה

ש מפני שודרה לא תוכנית
 שיש גילתה הסרט מתרגמת

 שאינם אלימים, קטעים בו
שישי. ביום לשידור מתאימים

 שדמותו — המשתתפים מכניס
 הסרט גבי על כך אגב נקלטת

 מזרחי הופיע למחרת המצולם.
לע תבע הסגל, רשות לישיבת

 אותו. מקפחים מדוע בירור רוך
הוא עירייה ראש תפקיד 9

 מה העיר, ראש ״אני :צילקר
ה זאת כששמע ?״ הבעיות
 את זרק בבכי, פרץ הוא שיכור

 ״אשתי ואמר: מידו המפתח
 המים את לסגור אותי שלחה
שהעי בגלל זה בבית. אצלך
ב המים את לנו סגרה רייה

ה את הרגיע צילקר בית.״
 למחרת לבוא אותו הזמין איש,
 סידר העירייה, למשרדי היום

 המים לחוב נוחים תשלומים לו
לביתו. מים מחדש לספק והורה
ה פיתוח על תוכנית 9

ש המדינה קום מאז כלכלה
 בגלי־צה״ל, השבוע נערכה
 שר־האו־ את השאר בין אירחה

התאח יו״ר ואת ספיר פנחס צר
 זלמן לשעבר התעשיינים דות

ה משלבי באחד סוזאייב.
 גדעץ בידי שהונחתה תוכנית,

ה את סוזאייב תקף לב־ארי,
הסוציאליס הכלכלית מדיניות

 לו ענד, המדינה. של טית
 ודאי השמיים ״במלכות ספיר:
 על טובה הלקה לי שמורה

ל שביצעתי המעשים גודל
ל הישראלית.״ הכלכלה טובת
 שמיים, עצמו על שהעיד אחר

 על כאן ״וגם ספיר: הוסיף
 זה. את להגיד יכול אני הארץ

 יכול אני הזה בעולם כאן גם
 בעיתון לא !לא להשתבח.

 להבהיר, מיהר הזה,״ העולם
!״זה ״בעולמנו

ברצי שרצה הגנרלית אמי הצגת גיבורתגוני גאולה
— אחרת ישראלית הצגה מכל יותר פות

 במו־ שנערכה במסיבה השבוע השתתפה — הצגות 800מ־ למעלה
 לשנתה ההצגה של כניסתה לכבוד כייאם עומר היפואי עדון־הלילה

הגר בהפקה גם הגנרלית האם בתפקיד שהופיעה גאולה, השלישית.
נוביק. טוטי ההצגה מפיק עם יחד בתמונה נראית ההצגה, של מנית

שא התוכנית במיסגרת 9
 אגמון יעקב של אישיות לות

 הסופר האחרונה בשבת הופיע
 אילץ. עמוס והעיתונאי

 בינלאומי לשם שזכה אילון,
הישר סיפרו פירסום לאחר
 סידרה בעיקבות כי סיפר אלים,

 הכלל מן יוצאות ביקורות של
 שבעיתוני בגדולים סיפרו, על

 והניו־ הניוזוויק כמו העולם,
 חיים ידידו טילפן טיימס, יורק

 ״תראי, :ואמר לאשתו, חפר
לו רק לבעלך, לו יסלחו הכל

 נידון ביותר חשוב נושא 9
 ה' רשות בישיבת שעבר בשבוע

השתת בה הטלוויזיה, של סגל
תד ישעיהו גם השאר בין פו

 לווה הדיון שמעוני. ויצחק מור
 הרשות עובד של וצעקות בבכי

בר שתפקידו מזרחי, גיסים
 למן רבגוני, הוא ד,שדור שות

 ד,כסאות וסידור משקאות הגשת
 להכנסתם ועד הישיבות, לפני

 סמויים משתתפים של לאולפן
שכ חיים הטלוויזיה בתוכנית

 אימץ שאותו תפקיד — אלה
 שלפני ההפקה בישיבת לעצמו.
 של האחרונה התוכנית הקלטת

ה מנחה ביקש שכאלה, חיים
מה אטינגר, עמוס תוכנית
 - ברעם דרורה מזכירה

 מיטה המערך ח״כ של בתו
 את להזמין שתשכח — ברעם

 דרורה להקלטה. מזרחי ניסים
 לא אך שכחה. הממושמעת

 משכחנים. ורתע כמזרחי איש
 באולפן הופיע ההקלטה, ביום

 לב עד צעקות הקים בהרצליה,
 דרורה את הזהיר ואף השמיים,
ב אך עיניו. מנגד שתיעלם

של תפקידו הסתיים לא זאת

 אם ביהוד יבש. תפקיד לעיתים
ב מים בלי נשאר העיר ראש
לק היה שיכול מה וזה ביתו.

 צבי אשדוד עיריית לראש רות 
לבי אחד ערב שחזר צילקר

 בשיכור הבית לפני ופגש תו
 שבדי. מפתח בידו שהחזיק
ו העיר לראש פנה השיכור

 כאן גר ״איפה אותו: שאל
לא השיב ?״ העירייה ראש

 ואכן, האלה.״ הביקורות את
 אחר־ מייד החלה אילון, לדברי

מרו אידיאולוגית התקפה כך
 הישראליים המבקרים של כזת
בישר דבר יש ״אם סיפרו. על
 לך,״ לפרגן יכולים שלא אל

ההצלחה.״ ״זאת מסכם, הוא

 הסתיימה מפ״ם ועידת 9
רק אך שבועיים, לפני אומנם

 הפלטרס להקת חברי את מדריכהעזיקוי עליזה
 על בחזרות בארץ, עתה המבקרים

 קורן. אבי של למילים שרים אלדד שהולחן~על־ידי אלי, שוב שירה
שלהם. הבינלאומי לרפרטואר הישראלי השיר את הוסיפו הפלטרס
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