
 יותר לדבר שלא חברי־כנסת
מדי.

 בלתי־נעימה תקרית 8:
 למנהל שעבר בשבוע אירעה

 הממשלתית לישכת־העיתזמת
 ענק שחזר בלב לנתר. דויד
 סוקולוב בבית למישרדו נכנס

 לנדור את הבריח בתל־אביב,
 שש משך בסאו. על והתיישב

 מעובדי איש העז לא שעות
 עצמו, לנדור ובכללם הלישכה,
ה־ אחת מילבד לחדר, להיכנס

 לחזות כדי הטלוויזיה׳ מקלט ניצב בו אחר, חדר לעבר ופנה מהחדר,
 המחזאי במסיבה, אחר אורח הקטן. המסך על עצמו שלו בהופעה

בהופעה. התעניין לא כנראה אך בחדר, הוא גם היה אלוני, ניטים

ת שוורדה ביקש הוא שעבר,
וחולצות. מי־גילוח לו ביא

יפה אברהם ח״כ ■
 תחקיר שעבר בשבוע ערך
 חברי- מיזנון קופאית אצל

 ארוחת- עלתה כמה הכנסת,
 חברי־הכנסת שלו. הצהריים
 חברי־הכנסת במיזנון האוכלים
מו אין בו חשבון, על חותמים

ל יתבקשו שאותו הסכום פיע
 רק אלא החודש, בסוף שלם

 הכספי החשבון את אכלו. מה
 ראה יפה בסוף. רק עורכים
 סלט, מנות שש שלו בחשבון

אשר הקופאית, לעבר מיהר

 לשיר הבמה על עלתה לבסוף,
 משך אולם לי, יקיר הבן את
 ו־ צחקה היא השיר זמן כל

התבדתה.
הפרו המדינה, נשיא 0
הת קציר, אפריים פסור
הש שם באילת, לאחרונה ארח
 בואו לקראת לתם. במלון תכן

עוב בין רבה תכונה התעוררה
 את לקשט שביקשו המלון, די

למע כיאות הנשיא של חדרו
 ולבסוף וחיפשו, חיפשו מדו.

נט שבמלון מהגלריה :החליטו
 הצייר של תמונות מיבחר לו

בהם וקישטו ינוקא, משה

 בארצות־הבריוג ביומר הגדול הקומיקאישומן אדן
 של האחרון ביקורו בעת נפגש, (מימין)

 לו סיפר רבין, משפחת עם באמריקה רבין יצחק ראש־הממשלה
שד האמריקאי. בציבור היום שהולכות האחרונות הבדיחות את
 מהבדיחות, נהנה כל״כך לא שראש־הממשלה בעוד כי ציין מן
מהן. לצחוק משמאל) (ראשונה רביו לאה הפסיקה לא

משלו ביקש הוא כי לו הזכירה
 מנה שונים סלטים סוגי שה

 לדעת יפה כשהתעקש כפולה.
 ארוחת-הצה־ לו עלתה בכמה
 לו ערכה הזו, הצימחונית דיים

 לירות. 16 חשבון: הקופאית
 ארוחת־צה־ בשביל בזול ״זה

יפה. הגיב אחת׳/ ריים
גר רצינית לשערורייה 8׳
מי הזמרת שעבר בשבוע מה
 מיוחד בערב־גאלה אלוני, רי

היהו המגבית על־ידי שנערך
 הבימה באולם המאוחדת דית

לפתי איחרה מירי בתל־אביב.
 אמורה היתד, בו הערב, חת

הז תפסה מקומה ואת לשיר
מירי כשהגיעה אילנית. מרת

הנשיא. של חדרו את
 עמדה לא־נעים במצב 81

 שגריר שלי רעייתו לאחרונה
 אליעזר בארגנטינה, ישראל
 הופיעה השגריר אשת דורון.
 בד יהדות נשות של באסיפה

 אותן לשכנע כדי אנוס־איירם,
למג תרומותיהן את להגביר

 המטרוני- אחת היהודית. בית
 הבחינה, במקום שנכחה תות

רע נראית השגריר אשת כי
 ■ני- שביצעה אחרי יותר ננה
התו בפניה. מתיחת־עור י׳יח

 הנימוס כללי את הפרה רמת
 השגריר: אשת בפני והטיחה
תמ שאת כדי תורמים ״אנחנו

הפנימו״ את ,תח
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 חודש, אותו כל בביתה הסתגרה מירי בן. כחודש לפני שילדה אחר
 הפכה בן, שילדה לפני חודשים שלושה טוב. ותיראה שתירזה עד

עי עם נראית היא בתמונה בת. ילדה בתה כאשר לסבתא, מירי
חן(מימין). שילה ועם (במרכז), רון שולה אחרונות״ ״ידיעות תונאית

 באמת הוא ״כאשר שלו, סיפר
 היה הוא למישהו, לעזור רצה
 לאותו המופנה פתק, לו נותן

 לעזור, היה יכול אשר מוסד
 של תיבות בראש עליו וחותם
 מופיע המשפחה כששם שמו,
 היה כשהמבקש א.ל. :קודם

 להיפטר רצה שאשכול נודניק,
 ואז ל.א. חותם היה הוא ממנו,
 הכוונה כי הפתק מקבלי ידעו
לעזור.״ לא היא

 הופיע תוכנית באותה 8
 הכנסת, של הותיק סדרנה גם

 בדרך הנוהג ציגלר, יצחק
 ציבעוניים קוריוזים לספר כלל

 בתוכנית אולם הכנסת. מהווי
 פעולה, לשתף ציגלר סירב זו

ה אחרי רק כלום• סיפר ולא
 פאר לימני ׳סיפר הוא תוכנית

מספר על־ידי הוזהר הוא כי

שים היא אליה *  שמן. זנב־כנ
 טוב, דבר :הפסוק משמעות

מישני. חיסרון בו שיש

ב דיאמנט. בלה פקידות,
 אנשי הגיעו שעות שש עבור
למ שהוזעקו חיים, בעלי צער
 ופינו הכלב את לקחו קום,

כסאו. את ללנדור
■ ה בו הראשון בשבוע י

 שהיה מי לביא, עמום גיע
 וכיום מישרד־הקליטה, סמנכ״ל

ללונ באנגליה, כלכלי ניספח
 שני בפני עמד כבר הוא דון,

ע על גדולים. מיבצעי-אירוח
 שר- שבוע באותו התנפלו מוס

 כר״ חיים המיסחר־והתעשייה
ההס הנהלת ויושב־ראש לב

 פיג־ העולמית, הציונית תדרות
 טען השבוע לאחר ספיר• חם

 אין ספיר שאת בעוד כי עמום,
 שבר־לב הרי לארח, בעייה כלל
תשומת־לב. לדרוש הפסיק לא

ל הגיע עצמו בר־לב 8
ה יומיים. של באיחור לונדון
 ה- לבירה אותו שלקח מטוס

ב זזניית־ביביים ערך ■אנגלית
מהמטוס, ירד ובר-לב פאריס,

הולדתה יום לכבוד שנערכה במסיבה השתתף 1**1 1111! )0
י י • ״ * ראשי גם השתתפו בה רובינא, חנה של 85ה״ י * ■

משה פרש המסיבה, באמצע מאיר. וגולדה רביו יצחק הממשלה

גדו מישקפי־שמש פניו כשעל
 של כובע ולראשו כהים, לים

 בנמל- מהישראלים איש ג׳וקי.
 ידע לא פאריס של התעופה

ההש אולם נעלם, בדיוק לאן
יו לקחת שהחליט היא ערה
ב אותם ולבלות חופש, מיים

 רכיבה עליו: האהוב תחביב
סוסים. על
 חדשה שערוריה בפני ■!

 ■מוקד סיעת מזכירת עומדת
 מי אליהו, גאולה בכנסת,
 שערוריית־המי־ במרכז ־שעמדה

 כאשר חודשים, ■מספר לפני ני
 ישראל הכנסת, יושב־ראש

 שמלותיה בגלל אסר, ישעיהו
 עובדות־הבית על הקצרצרות,

 גאולה בשמלות־מיני. לבוא
 מוחלט לאו על לעבור החליטה

ד במכנסיים, לעבודתה ולבוא
 עתה בכנסת• לגמרי האסור בר

 הכנסת פקידות יתר ממתינות
 ישעיהו, של תגובתו את לראות

לבו הן גם תבואנה שהן לפני
כך. שות

 ביותר שמצטערים מי 8
 רוזג״ טיכור של נפילתו על

ם,  הישראלים דווקא הם באו
 להם ברור בנןנבה. המתגוררים

 המפוארים, סדריחפסח כי עתה
וא דחנבאום, עורך היה אותם
 הישראלים ■מוזמנים היו ליהם

כל ואישי זו, בעיר המשרתים
 בליל־ בג׳נבה היו אשר כלה

 ספיר, פינחס ביניהם הסדר,
 טיבזר אצל סדר עוד. יחזרו לא

ש שבע נערך היה רוזנפאום
 קורא עצמו שרוזנבאום עות,
 פעם :פעמים שלוש ההגדה את

 פעם ההגדה, לשון בעברית,
 ופעם המקום, לשון בצרפתית,

 לא זו ששפה כדי באידיש,
תישכח.

 לשעבר הצופה כתב 8
 אשר שי!ז, (״בובי״) שאול

כש מספר שבועות לפני נסע
ה בנוער לטיפול הסוכנות לוח
 טוב התאקלים בלונדון, דתי

סבי ריכז שיף האנגלית. בבירה
 מזכירות של ארוכה שורה בו

 מהן אחת אף אשר ישראליות,
דתית. אינה
 הת־ ומסור נאמן כבעל 8

 דן, אורי מעריב עיתונאי גלה
ה כרכז לאחרונה שמונה מי

 של אשתו העיתון. של כתבים
ור היפהפיה הדוגמנית אורי,
 כדי לפאריס נסעה דן, דה

 ישראליים, מוצרי־עור לדגמן
 מבעלה לדרישות־שלום זוכה
 מוסיף אורי ביומו. יום ■מדי
העי שולח אותו טלקס, בכל
ב מעריב לכתבת תון■

 הוראה גולן, תמר פאריס
ולמ אשתו של למלונה ■לטלפן

 בטלקס שלום. דרישת לה סור
כשבוע שלח ■שאותו האחרון,

9
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 כי טען פעיל (ליכוד).
״שק־ במונח השתמש

הת שובל בכנסת. בנאומו
 פעיל של מושבו לעבר רץ רגז,

לפ שקרן!״ ״אתה לו: וקרא
 לה־ עומדת כי בדמה היה תע

 וסדרני־ תיגרת-ידיים, פתח
 השניים. לעבר מיהרו הכנסת
 שובל שלח הישיבה סיום לאחר

 ישראל הכנסת, ליו״ר מיכתב
תו, שבי ל ■מפעיל דרש בו י

סי פעיל ואילו בפניו, התנצל
 ■כי בטענו ליו״ר, במיכתב רב,

 ״כזב״, במונח השתמש שובל
מהמו גרוע יותר אפילו שהוא

״שקר״. נח
 סיעת־המערך בישיבת 8■

 בהצטרפות דנה אשר בכנסת,
 ח״כ השתמש לממשלה, המפד״ל

 ״אליה :בפסוק פיינרמן עוזי
 אמיר ז׳אק ח״כ בה.״ וקוץ

 ושאל *, אליה זה מה הבין לא
 ■המילה. לפירוש פיינרמן את

 שר- לו השיב פיינרמן במקום
 ״אליה, הילל: שלמה המישטרה

חוסיין.״ המלך של אשתו זו
ל והמיליונר התעשיין 8^

 דובי־ (״סם״)שמואל שעבר
 הארץ את להפציץ מאיים נר

 ■אותה ספרים, 23! כת בסידרה
היס על לטענתו, ■כותב, הוא

 מספר דובינר ואמנות. טוריה
 בכתיבת עתה עסוק הוא כי

בו הראשונים הספדים שני
 סקופ יהיה בהם וכי זמנית,

עש נמצאים ״היכן בינלאומי:
השבטים.״ רת
 מני של בתוכניתו 8!

בש שנערכה ■מני, ממני פאר,
הכל הכתב ■גילה שעבר, בוע
ה אחרונות ידיעות של כלי ש  מ

 שיטת כי שלו, (״מושקה״)
 פינחס אצל החלה לא הפתקים
 אשבול לוי אצל אלא ספיר,
שיטה,״ היתה ״לאשכול המנוח.
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