
משל ירוחם ציווה מדוע
םבלישכתו? המנעולים כל את להחליף י ש נ א

 סימן הרואים :אנשים יש 8:
 הממשלתית, לקואליציה לא־טוב

 בשבוע שאירע בריב־השפתיים
 רעייתו רכון, לאה בין שעבר

 יצהלו הממשלה ראש של
 פרם, סוניה לבין רכין,
 שמעון שר־הביטחון רעיית
 במסיבה נפגשו השתיים פרס.

 משותף ידיד בבית חברתית,
 פנתה בשלאה המישפחות, לשתי

 ״שלום, :ואמרה סונית אל
ה סוגיה שר־הביטחון.״ גברת
 ראש־ גברת ״שלום, :לה שיבה

 :נשארה לא לאה הממשלה.״
 שכל יותר ■קצת ״עם חייבת:

 היה יכול שימעון גם ומזל,
 סוגיה ראש־ד,!ממשלה.״ להיות
 לומר מבלי מהמקום פנתה
מילה.

 ויקטור הבריאות שד :■
 שעבר בשבוע הוזמן שם־טום

 הפומבית בתוכנית אורח להיות
 אשר מני, ממני פאר, מני של

 בתל־ בבית־המורה הוקלטה
 שהה בו הזמן כל משך אביב.
במכו נהגו ישב באולם, השר
 לא כדי לו. והמתין השר נית

ה את הנהג פתח להשתעמם
 שעה באותה שודרה בו רדיו,

 ממני התוכנית חוזר בשידור
 קודם־ שבוע שהוקלטה מני,
 לב שם לא השר נהג לכן.

 התוכנית כי הקריינית להודעת
 -והמתין הקודם בשבוע הוקלטה

 שלו השר את לשימוע הזמן ■כל
 שם־טוב כשיצא רק מדבר.

 למכונית, מכנס האולם מן
 עבדו ״ויקטיר, :הנהג לו אמר

 הדברים את שידרו לא עליך,
שם.״ שאמרת

איר פאר למני אגב, ■
 תקרית שעבר בשבוע עה

 ההפקה מזכירת בלתי־נעימה.
 טו* מני, ממני תוכניתו, של
 לאתר ניסתה קלינגר, כה
 יוסף המייסתזרין איש את

 שיופיע כדי גבעון, <״ג׳י״)
ב השבוע שהוקלטה בתוכנית

 בי לה נאמר בחיפה. טכניון
 שער־העמ- בקיבוץ נמצא הוא

 לקיבוץ, כשהתקשרה קים•
ל גבעון את להשיג הצליחה
מרו להיות שמח והוא טלפון,

ב גבעון אותה כששאל איין.
אותו, יראיינו מה על טלפון

המעל !כל ״על -טובה השיבה
מ ביקשה טובה שלך.״ לים

 מכין לראיון להיפגש גבעון
 וגבעון התוכנית, לפני מני, עם

ל בפאקולטד, להיפגש הציע
 תל- באוניברסטת ארכיאולוגיה

 לסאקולטד, מני כשהגיע אביב.
 בפניו הוצג גבעון, את וביקש
 מרצה גבעון, רפאל פרוס׳
באוניבר לארכיאולוגיה בכיר

 שה־ על לו הודה אשר סיטה,
 -מני אותו. לראיין מוכן רדד

 נוראה, טעות נעשתה כי הבחין
 לראיון הזמינה מזכירתו וכי
הס הוא הלא־נכון. האיש את
 לפרופסור בעדינות זאת ביר

 בשיחת־ה־ ״הרגשתי הנרגש.
 בסדר,״ לא משהו כי טלפון

 ״כש־ למני, הפרופסור אמר
ל רוצים שאתם לי אמרתם

 שלי. המעללים על אותי ראיין
 אולי מתכוונים שאתם חשבתי

שה אל הולד שאני לזה  מ
 את לבדוק בדי הביתה, דיין

מוצא.״ שהוא העתיקות

 לענייני הוועדה בישיבת 8!
 חברי שוחחו הבנייה, -הקפאת
 ארכיאולוגי מי-מצא על הוועדה

 ליד אפק, בחפירות שנתגלה
 הסטודנטים עיל־ידי ראש־העין,

 אוניברסיטת של לארכיאולוגיה
 המימצא אם והתווכחו תל־אביב,

 או הערבית מהתקופה הוא
 סמנכ״ל הוועדה, יו״ר הביזנטית.

 רייך, אבי ד״ר מישרד־השיכון,
 השיחה, תחילת את שמע שלא

 ״לא :ואמר לתוכה התפרץ
 התחילו שנה באיזו אותי מעניין
 היה זה אם האתר. את לבנות

 לא ,1974 ביולי האחד לפני
שם.״ לבנות ימשיכו

 ד,מעוג־ השרים, מרבית 8׳
 יופיעו שמותיהם כי יינים

מבק בעיתונים, בטורי־הרכילות
 קשרים לקשור מעוזריהם שים
 ו״להד־ ,השונים הרכילאים עם

שר־ רק סיפורים. להם ליף״
 רב־אלוף ד,מיסחר־וד,תעשייה,

 נוקט בר־לב, חיים (מיל.)
 השישי ביום הישירה. בדרך

 מסב כשהוא ניראה האחרון
אק במיסעדה לארוחת־צהריים

תמי שעתיים משך רופוליס,
החב הטור בעלת עם מות,
מלרה אחרונות, בידיעות רתי

אברך.

 מאמין לו מצא הישראלי מכופף־המוחותגלו אווי
ה־ היהודי העיתונאי של בדמותו חדש, נלהב

והעי אורי שערכו טלפאתי בניסוי פלדמן. פיטר דרום־אפריקאי
 בצורה בציור, לחזור הישראלי עושה־הלהטים הצליח תונאי,

העי שרשם רישומים על למעלה, ברישום שניראה מפי מדוייקת,
 כל את בפומבי, לצחוק, עשה גלר ״אורי אחר. בחדר תונאי

גלר. של חדש מאמין שהוא העיתונאי בהתלהבות קבע מתנגדיו,״

 תל־אביב עיריית ראש 8!
 ניראה להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 מסייר -כשהוא שעבר בשבוע
 כדי בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב
 שיפור חל אומנם אם לבדוק

 מאז- אחת זה. ברחוב בניקיון
 מבוגרת, אשד, עירו, רחיות
 ״אדוני, :לו ואמרה אלד ניגשה

 הייתי צעירה יותר הייתי אם
 צ׳יצ׳ עכשיו.״ אותך מנשקת
 אם ״גבירתי, לה: וענה הסמיק

 לא וזה ראש־עיר הייתי לא
 גם הייתי הרחוב, באמצע היה
 נפרדו השניים לך.״ מנשק אני
נשיקת־פרידה. ללא

 עתה המעסיקה השאלה, ■1
 של המרכזת הוועדה חברי את

בית־ד,הסתד ובאי ההסתדרות
 בבניין, גנבים יש אם היא ,רות

 ירוחם הכללי, שהמזכיר או
 המזכ״ל של פוחד!משובו משל,
 כך כן־אהרון. יצחק הקודם

 הורה משל יר-וחם כך, או
 המנעולים כל את להחליף
לישכתו, של ובארונות בדלתות

 כי דורשת שמפ״ם :מי 8:
 סגדשר-האוצר, לתפקיד ימונה

ב ישב רוגן, אליעזר ח״כ
 הכנסת במיזנון שעבר שבוע
 פיתאום ארוחת־צהדיים. ואכל

 שהונחה ענוגה ביד רונן חש
 לאחור, -כשהסתובב כתפו. על

 יהושוע שר-האוצר את ראה
 ■לו: אמר אשר רבינוביץ/

 שיש זמן כל תאכל, ״תאכל,
רזרבות.״

 יע■ גד התחבורה שר 8
 הכנסת במיזנון ניפגש קובי

 ר׳ונן, אליעזר מפ״ם ח״כ עם
ש על שעבר בשבוע שהואשם

 ריש־ ללא בדירתו חדר הוסיף
 הידוע לרונן, הציע יעקובי יון.

ל לאמר היוניות, בדיעותיו
 ירושלים, עיריית ראש יריבו,
 חדר בנה לא כי קולק, טדי
יס הכל ואז שזבך־יונים, אלא
תדר.

 של האחרונה בישיבה 8
 לפגרה, יציאתה לפני הכנסת,

כר משה שר־ד,עבודה נראה
הממ שולחן ליד ישן עם

הכנ של הוותיק הסדרן שלה.
 אל חש ציגלר, יצחק סת,

והעי שיכמו על טפח ברעם,
 ציג־ ניצב הישיבה כל משך רו.
 את להעיר כדי בהיכון, לד

שנית. שיירדם במיקרה השר

 כי החליט כן־אמוץ דן 8!
 נקי, בבית לגור הזמן הגיע

 לעוזרת־ זקוק הוא כך לשם וכי
 בימים לפרסם עומד הוא בית.

 מודעות, בעיתונים הקרובים
ה בזו עוזרת־בית, המבקשות

 לחיות מוכנה את ״אם ון:לש
 ארבע בשבוע, פעמיים איתי

 בפירקי- ולמלא פעם, כל שעות
 הנפלא התפקיד את אלה זמן
 כלים, (לשטוף נשואה אשד, של

 להפעיל לגהץ, הבית, את לסדר
 מבלי ומכונת־כביסה, שואב־אבק

בתבי לבוא ומבלי הרבה לדבר
 ודשלום לקבל ועוד -מיניות), עות

 האלה ■המשוגעים החיים תמורת
 עבורך. רציני׳ת הצעד, לי יש —

 לוותר מוכנה לא את אם נ.ב.
 יהיה המיניות, תביעותיו על

 מלאכות־הבית את לבצע עליך
תשלום.״ ללא

י הפלימ״ח, פולי-טרוק 8  בנ
בבית עדיין מאושפז מחרשק,

 שעבר אחרי ביילינסון, ר,חולים
 לסעוד הבאים קשה. ניתוח שם

 לגלות, מופתעים בחוליו אותו
למיטה, רתוק בהיותו גם כי

 חוש־ד,הומור את בני איבד לא
 אחד -התעניין למשל, כך, שלו•

מינד,ל מנכ״ל אצלו, המבקרים
 :מה אילן, יהודה ד,הסברה,

 הרופאים על בני של דעתו
 ״רק בני: אמר בו. המטפלים

 פרופסור — נורמלי הוא אחד
 הסביר אחר־כך לוי." מורים

 לוי ״פרופסור :עמדתו את
 אמרתי לשלומי. -ושאל אלי ניגש

 מזה חוץ בסדר, שהכל לו•
 ויורד עולה הזמן כל שהלב

 פרופסור לי אמר ואז במהירות,
מכיר אני דבר, שום ,זה לוי:

 לא כבר זה שאצלם כאלה
עולה.׳״

חן נורירג השחקנית 8- ב
 צ׳רלי הישראלי בסרט -מגלמת

 אשה של דמותה את וחצי
 זאב השחקן שבעלה, עקרה
 נואשים מאמצים עושה רווח,

 לשאול גם הולך להפרותה, כדי
 כדי מגידי־עתידות של בעצתם

צאצאים. להוליד לו שיסייעו

 הצגת- שנערכה בעת השבוע,
מבסי באחד הסרט של הבכורה

 נפקד אי־שם, חיל־האוויר סי
 שחקני בין נורית של מקומה
 בבכורה חלק שנטלו הסרט

 את גילה רווח זאב החגיגית.
 הצליחה כהן ״נורית הסוד:

 יומיים... לפני ללדת, סוף־סוף
ממני.״ לא זה אבל

 אירע לא־נעים מיקרה 8'
 לידסקי. צכיי לעורך־הדץ

 תמונות שתי כי גילה לידסקי
מחדר־ההמ- נגנבו יקרות־ערך,

 !מיהר הוא שבמישירדו. תנה
 בעל־ עם יחד לרחוב, לרדת

 שהיה ניצחון רפי המועדונים
 את ומצא עימו, עת באותה

 בפתח מונחות התמונות שתי
 מים־ כעבור שלו. חדר-המדרגות

 מונית, למקום הגיעה דקות פר
 של מלקוחותיו אחד ירד ממנה

 את איתו לקחת כדי לידסקי
 בעורך־ כשהבחין רק התמונות.

 ״באתי :הלקוח גימגם הדין,
מישפטית.״ עצה ממך לבקש

 נותרו והאורחים האורות, כגו לפתע אור. שימרית ובעלת-הבוטיק
 ולאו״דווקא ציוריו, את למכור היתה שמטרתו אבי, גמור. בחושך

 לתקן יכולתו ככל וניסה היסטרייה נתקף לאור־נרות, להציגם
 שימרית, של דודה המצב את הציל בזרס״החשמל. החבלה את

 תוקנה התקלה החברה. אל מייד שטילפן חברת־החשמל, עובד
אביבי :בתמונה הנוכחים. כל לשימחת דקות, מיספר כעבור

הגדר.״ ״מאחרי בסרט-הטלוויזיה ששיחקה בחרב, רחל בחברת

ה ־1^1 ע י ב ־ ה ב  ש-4,"11 כבר^גיל'1 המצ״ר א
 של המפוארת בווילה שעבר השבוע בסוף נערכה ציוריו תערוכת

 ציירים עיתונאים, נכחו בפתיחה ברמת-חן. יובל ועמיחי תלמה
 למכור הצליח יפה״התואר בשיר פוטנציאליים. קונים וכן ופסלים,

 ליפשיץ, לאה עם בשיר בתמונה: זה. בערב תמונותיו מרבית את
איררפה. ברחבי שונות בגלריות תמונותיה את כעת המציגה ציירת

1)1929 הזה הטולס


