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 ילדים ביקשו איך
התנ״ך ממחבר אוטח׳ראף

 למסקנות מצפה בעודו 8׳
 האלוף זכה ועדת־אגרנט,

ב גונן (״גורודיש״) שמואל
ה השבועון בלתי־רגיל: כבוד

 פסוק פירסם ל׳אכספרס צרפתי
 ה־ במקום שערו, על משלו

 היסטוריות לאימרות מייועד
 הפסוק וסופרים. מדינאים של

במיסדר גורודיש על־ידי נאמר

 עוזר אני אז החגורה, את הדק
ה את מהדק שאני בכך לה

 שלי.״ הקליינטים של חגורות
 ויקטול שר-הבריאות 8

 לטקס־הסיום הוזמן שפ״טוב
 ב־ מעשיות לאחיות קורס של

 שער־ לחולי־נפש בית־החולים
הז באותה חדרה. שליד מנשה,
בבית־החו־ השר סייר דמנות

 בשנית עתה המבקרת הטצריה העיתונאיתחסן סאגא
 כדי לאולפן הבא בשבוע והנכנסת בארץ,

 כשבאו בית. של עליונה בקומה בינתיים גרה עברית, ללמוד
 ענה מצריה, גרה ג׳ בקומה אם א׳, בקומת ושאלו ידידים
אמריקאית.״ היפית איזו שם גרה ז פתאום ״מה :הדייר

 אחרי ,7 חטיבה של החגיגי
 ״אל :יום־הכיפורים מילחמת

 והוא — מבט הישרנו המוות
עיניו!״ את השפיל

 שבו חברתי באירוע 8
 אריק (מיל.) אלוף נפגשו
 רד אמנון והפרופסור שרון

 על שיחתם נסבה כינשטיין,
מ שחין ישראל פרופסור

בירוש העברית האוניברסיטה
 שרון הזכיר השיחה במהלך לים.

 ה- מאמר־ההתקפה את לגנאי
רובינ שנתב אנטי־דמוקרטי

רו שחק. פרופסור על שטיין
ל וברמזו ויתר, לא בינשטיין

 חסידיו כאילו שנפוצה, שמועה
ה את שהניחו הם שרון של

העיתונ של דירתה ליד פצצה
ל אמר קשת, סילכי אית

 מתאים היה לך ״באמת, : שרון
 שכתבתי המאמר על בי לנקום

!״שחק נגד

 זלמן ח״כ נכנס כאשר 8>
 כשבוע לפני (ליכוד) שוכל

 ברחוב הקבועה, למיספרתו
 את קיבל בתל-אביב, שיינקין
 בתמורה בשערו. הרגיל הטיפול

 ליאון, שלו, הספר ממנו דרש
 תיספורת עבור לירות 20 סך

 בלבד. לירות 12 קודם שעלתה
ו בתמיהה. בו הביט שובל
 יקר כל־כך זה ״מה שאל:

 תשובה היתד, לספר פתאום?״
ל־ החליטה ״הממשלה :מוכנה

 במקום. התנאים על ועמד לים,
 לשר סיפר בית־החולים מנהל

 ב־ הנפלאה עבודת־הצוות על
הנר היחסים ועל בית־החולים,

 הצוות לבין החולים בין קמים
 בנאום- לאחר־מכן, הרפואי.
 טקס־הסיום, בעת שלו הברכה

 נשמע הזה ״המקום :השר אמר
 שממש יפה, כל־כך לי ונראה

בו.״ להישאר לי מתחשק
לש ההסתדרות מזנ״ל ■
 בן־אהרדן, יצחק כח״ עבר,

 המתנדבים אל השבוע הצטרף
ה נמשך בכנסת בעוד בעם.

 באיזו חברי־הכנסת בין וויכוח
 שלהם ההתנדבות תאורגן צורה

 לעם, אישי מופת לשמש כדי
 ל- שבוע למשך בן־אהרון יצא

בחניתה. שמירת־לילה
הראשי, האשכנזי הרב 8׳

ל משמש גורן, שלמה הרב
 אחד להלצות. נושא אחרונה *

ב כי טוען אודותיו הסיפורים
יל לעמוד נוהגים ביתו פתח
 בידיהם, תנ״ד כשסיפרי דים,
 מהבית לצאתו ממחינים והם
המחבר. חתימת את לבקש כדי

 יו״ר של החדשה אשתו 8
 ושר־האוצר היהודית הסוכנות
 רבקה שפיר, פנחס לשעבר

 מימי באחד נראתה אלנתן,
מדר על יושבת שעבר השבוע

 הקוסמטיקאית של ביתה גות
 פרלה הידועה הירושלמית

בידה. אדום כשפרח אוחיון,
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מע מה חיו״ר אשת כשנשאלה
 השיבה: המדרגות, על שיה

 חשוב איש של אשתו ״בתור
 טוב להיראות עלי ספיר כפנחס

 אני לכן הופעתי. על ולהקפיד
לפרלה.״ פה מחכה

הטל מתוכניות אחת 8'
 בעת ביותר המאלפות וויזיה

 של תוכניתו היתה האחרונה
המכ אחרון מסץ יגאל
מד של צוות ניסה בה בים,
 את להוכיח וחוקרים ענים

ה המלך של מקום־קבורתו
 מתית־ האחרון, חשמונאי

נעז כשהם אנטיגונום, יהו
 ארכיאולוגיים במימצאים רים

ב המיבתר בגבעת שנמצאו
נעז הם השאר בין ירושלים.

 שנמצא עתיק בסרקופאג רו
 התוכנית שמשתתפי אלא שם.
 אחרת לתעלומה התייחסו לא

בשע סרקופאג. לאותו שנגעה
 ■ששת- מילחמת אחרי תו,

 ממקום הסרקופאג נגנב הימים,
 שהתעוררה אחרי ורק הימצאו,

 הוחזר הוא היעלמו עקב סערה
 היכן היחד, התעלומה למקומו.

 י ימים באותם הסרקופאג נמצא
 חוקר או מדען להיות צורך אין
 הובא, הוא — זאת לנחש כדי

דיין. משה של לביתו כמובן׳
 הכלכלי המצב למרות 8:

 עדיין מתרבים ישראל במדינת
להח־ לעצמם המרשים האנשים

ה ועד מזכיר אבו־חוסיין,
באוניבר הערביים סטודנטים

 ״כאשר :התל־אביבית סיטה
ה אגודת מצד הכרה ביקשנו

 לנו אמר הכללית, סטודנטים
 דה- לא בכם נכיר לא אבני:
 דה- ולא דדדפאקטו לא יורה,

בטיח.״
 מסיבת־הקוקטייל אורחי 8<

פתי לרגל שנערכה המפוארת
 שמו בבירה הילטון מלת חת

 מלונאי כל מבין כי לעובדה
 במסיבת־הקוקטייל נכח העיר

 אולם שיף. חיים המלונאי רק'
 הופעתו סיבת אח גילו במהרה

 הוא במסיבה. שיף המלונאי של
האור בין סר־וזעף הסתובב

 אנשי את לשכנע וניסה חים׳
 סוכני־הנסי- מישרד־התיירות,

 כי מביניהם, והעיתונאים עות
 בעליו, שהוא דיפלומט, מלון
הילטון. ממלון יותר טוב

או של ההוצאה בבית 8
יו הידוע תל־אביב ניברסיטת

 עמד השכפול,״ כ״מיפעל תר
ב והמרצה מבקר־התיאטרון

 ירון, אליקים לתיאטרון, חוג
 :הסיבה רם. בקול לעצמו וצחק
 ״מתודיקה״, במדור מצא הוא
 למורים ספרים מצויים שבו
 ״מציאה״ השיעור, מיבנה על

 הספרים שלושת בין נוספת.
 מחזהו גם התנוסס המדף שעל

ב- החי הרומני המחזאי של

 ששיחקה הצרפתיה, השחקניתסנדוו דומיניק
 פינצי של ונ״גן נ״חקונפורמיסט"

 פרנקהיימר, ג׳ון הבמאי של החדש סירטו גיבורת היא קונטיני,״
 נשואה, צעירה של תפקיד מגלמת היא בלתי־אפשרית.״ ״אהבה

 תפקיד המגלם בייטס, אלן עם בבעלה הבוגדת שבע, בת לילדה אם
 היא השניים בין הרומן במהלך לשלושה. ואב נשוי סופר של

 את מדגישה העירום, גופה פני על חולפת המצלמה להריון. נכנסת
 דומיניק כאשר צולמו, ההריון קטעי ותופחת. ההולכת ביטנה
 כריסטיאן הבמאי ידידה עם מיחסיה אמיתי, בהריון היתה סנדה

אמצעי־איפור. לשום הזדקקה ולא נשואין, ללא מארקאן,

 עמי• השבוע סיפר כלבים. זיק
 עיריית דובר שפירא, קם

ל הוגשו השנה כי תל־אביב,
 בקשות 216 עד־עחה, עירייה,

ל לכלבים, חדשים לרישיונות
ב שהוגשו בקשות 164 עומת
הקודמת. שנה
 טבע חדש מישפטי מושג 8:

 בתל- הסטודנטים אגודת יו״ר
 יצחק הליכוד איש אביב,

חוסיין השבוע סיפר אבני•

השי יונפקו, איז׳ן צרפת,
 את פרופסור רוצח שבו עור,

שיעור. במהלך תלמידתו
 והרדיו הטלוויזיה קריין 8

 יום את בילה פאר, דניאל
 משמש כשהוא 32ה* הולדתו

 בעוד ילדיו, לשני כשמדטף
 מורה שהיא עליזה, אשתו

 באסיפת- מבלה במיקצועה,
 היא שבו בבית־הספר מורים,

מלמדת.

לאנשים
הנכונים
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*8,
כרמל
מזרחי

 לעיזן ואעגון מיקבי
יעקב וזנרון


