
 היחני הפטריארך שיחק איך
אנשיםמלן של בסרט

 תל-אביב, עיריית ראש 0
 נוהג !לוהט, צ׳יצ׳״)״( שלמה

 במיש- תפקידו במיסגרת לשרת
 דיזנגוף. ברחוב האזרחי מר

 בעת האחרון, השישי ביום
 בחברת מישמרתו על שהיה
 פגשה שיפמן, דויד סגנו,
 ברזל, כינה העיתונאית בהם

 אתה ״מה בליגלוג: ששאלה
 שלד התמונה הרי פה? עושה

 כבר האזרחי במישמר בשומר
 השיב !״בעיתונים התפרסמה

 ״באתי מניה־וביה: צ׳יצ׳ לה
 עיריית בשביל חתיכות לצוד

!״תל־אביב

 מיוונית- העדה ראש 0׳
 הפט■ בישראל, אורתודוכסית

 העלה לא ,טוס,בגדיי ריאיד
 סקס־ על שניצח בעת בדעתו,
 בבית- דימולד בכנסיית התפילה

 מעיל- לבושת היפהפיח כי לחם,
 אלא אינה שלצידו הכבשים

 יתה הישראלית השחקנית
 משמש עצמו הוא וכי אליאן,

 גולן, מנחם של בסרטו בניצב
 את ניצל נולן מנחם יהלומים.

 העדה בני של תהלוכת־המולד
 לצילומי היווניודאורתודוכסית

 בין בסירטו. הסצינות אחת
 באותה כניצבים, שימשו השאר
 עיריית־ירו־ ראש גם סצינה,
 מפקד קיללן, טדי שלים,
אד תת־אלוף ושומרון, יהודה

 חיתני הקונסול שליו, יח
 בית- וראש־עיריית בישראל,

לחם.
 בין שהתנהלה בשיחה 0

 לבין גור, ,מוטה הרמטכ״ל,
 שונים מחיילות חיילים שלושה
 החיילים, אחד שאל בצה״ל,

 מיחידת דורון עדי רב״ט
 אין מדוע בצפון, תותחנים
קצי ובתוכן צבאיות, מכוניות

 הממתינים לחיילים עוצרות נים,
 אמר תשובתו בדיברי לטרמפים.
 חיא הסיבות אחת כי הרמטכ״ל,
משתמ בח הכרמל ■שלמכונית

 בצה״ל הזוטרים הקצינים שים
 שקצין אימת ובל דלתות, שתי

ול לקום עליו לחייל, .עוצר
 למושב להיכנס לחייל אפשר

 טיחחד, גורם והדבר האחורי,
 לדברי שוקל, צה״ל לקצין. רבה

 חדש רכב קניית הרמטכ״ל,
 על־מנת דלתות, ארבע שבו

הטירחה. את מהקצינים למנוע
 אחר, חייל של לשאלה י■

מי עודד סמל  מחיל- אברהי
 לעובדה הצדקה יש אם החימוש,

 ל- חזרו צה״ל יחידות שכמה
 בעוד רגילות, שעות-עבודה

 נוספות, שעות עובדות שהשאר
 למעשה כי הרמטכ״ל השיב

 כשם בצה״ל, מלא שיוויון אין
 מקום. בשום מלא שיווית שאין

 אלה על ■להסתכל צריך ״בצבא
 אלד, על ולא יותר, העושים
 שאני וכמו פחות, העושים

 העושים אלה החיים, את רואה
יותר.״ נהנים יותר

 אירגוני- נציגות בראש ■1
 שעבר בשבוע שביקרו הנשים,
 אירגון- יו״ר היתה בכנסת,

 פנינה הנשים, מועצת של הגג
 יעקב של אלמנתו !הרצדג,
 מיש- מנכ״ל שהיה מי הרצוג,

שהמ בעת ראש־הממשלה. רד
 לשר־הבריאות, הנשים תינו

 שהתאחד שם־טוב, זיקטזד
 מהר־ בני של הלווייתו בגלל
 הרצוג פנינה נשאלה שק,

 בלישכת העובדות אחת על־ידי
 להיות אותה ממריץ מה השר,
 השיבה באירגון־נשים. הברה
 הוא שתפקידה הרצוג, פנינה
 שואלת את ״למה בילבד: ייצוגי
 הייתי לא מעולם אני אותי?
באירגון־נשים.״ חברה
■  בפני הרצאתו בשעת י
בירושלים ליונס מועדון חברי

שב ויקטור שר־הבריאות קינח
 תכופות. לעיתים אפו את טוב

 מדוע האנשים, י אחד לשאלת
 :השר השיב לרופא, הולך אינו

ל תרופה מרופאי ״כשביקשתי
 לך תהיה אם לי: השיב נזלת,
 לרפא אוכל ריאות, דלקת
 לא עדיין לנזלת אבל אותך,

תרופה.״ המציאו

 בכנסת שהתקיים בעת 0
 ל־ ההצעות שתי על הוויכוח

ני ההפלות, להתרת סדר־היום
 בנגל, יצחק קציו־הכנסת, גש
 ולחש העיתונאים אחד אל

 את חוקקו שלא ״חבל באוזנו:
 אז שנולדת. לפני חוק־ההפלות

שקט.״ קצת לכולנו חיה אולי
 שהתנהל ויכוח, באותו 0׳

 ביותר, בלתי-תרבותית באווירה
 על אחד צורחים כשהח״כים

ל שר־הבריאות הציע השני,
 לוועדת ההצעות את העביר

 משנע- הציבוריים. השירותים
אלי ח״כ הפתיע הצבעה, דכה
 המסד״ל, מן שיינמן שע

 ממיפלגתו היחידי הח״כ כשהיה
 בי מסתבר מהצבעה. שנמנע

 פרלמנטרי, תכסיס ניצל הח״ב
 זבות• את לעצמו להבטיח כדי

מ ההימנעות להנמקת הדיבור
 ניחנת שאינה זכות — הצבעה

נגד. או בעד שמצביע למי
הצו עיתונאי כשנשאל ■

 הוא כיצד פיקרש חיים פה
 ״חמור :השיב עצמו, את ■מגדיר

 שאינו ערימות־חציר, שתי בין
 להתחיל עריפה מאיזו יודע

 כוונתו שימות.״ וסופו לאכול,
במשר המייוחד, למצבו חיתח

 שבן אדונים, שני של תם
 היומון כתב היותו בתוקף
 הוא למפד״ל, השייך הצופה,

 השד מיספר את לספור צריך
 סגן על כותב כשהוא רות

 חיים תל־אביב, ראש־עיריית
 ועל בקואליציה, היושב בפיק,

ב היושב בוייאר, אברהם

 התפרקה המפד״ל אופוזיציה.
הבחירות. בזמן בעירייה

 לרגל שנערכה במסיבה 0
 של החמישית המהדורה הופעת
 המשורר סיפר התבוסתן, סיפרו
 בין בן־יחודח, (״יבי״) יונח

 אנשים אותם כל על השאר,
ו ■אותו גידפו שנים שבמשך

 היחידה ״הצרה עליו. איימו
 אנשים ״שאותם יבי, אמר היא,״

בטוב אלמונים.״ תמיד נשארו

 כל את יבי הזמין ביין ליבו
 עראק איתו לשתות מאיימיו
 את שיזהו בתנאי זחלאווי,

עצמם.
 בו הכדורגל, מישחק 0
 את ישראל ניבחרת ■ניצחה

בתו ארצות־הברית ניבחרת
הצפו בעיירה התקיים ,0:1 צאה
 המישחק תום עם בית־שאן. נית

 לשחקנים קבלת-פנים נערכה
ובה והישראליים, האמריקאיים

ה את ניצלה ),30( הצעירה המהנדסתביגור וחל
ה את לאחרונה שפקדו החמים, ימים

 יחד ידיח, במו בונה שהיא בית־חעץ את להשלים כדי ארץ,
 ביתם את הבונים ויובל, רחל בחרצלייח״פיתוח. יובל, בעלח, עם

 להיעזר מבלי בעצמם דבר כל עושים כשחם שנים, ארבע מזה
ההו בביתם אנשים לארח לאחרונה התחילו בקבלו, או בפועלים

 כדי בפינלנד, לבקר השניים הירבו בנייתו כדי תוך ונשלם. לך
 הקנייה עיסקות את פנימיים. ואביזרים נוספים חלקי־עץ לרכוש
מאר בחברת עירומים ישובים כשחם בדבר הנוגעים עם ניהלו
ובתוכנו. הבית בצורת ודנים משותפת, בסאונה חפיניים, חיהם

 יום־הולדתו לכבוד מאולתרת מסיבה ערך 11^[ 1
1 1 1 1 זו בהזדמנות הציג צה״ל״, ב״גלי 3ה-> 1 י י י יי *1

 שהת־ ,מצרפת חדש עולה ברנרד, ז׳ראר שלו, החדש המנצח את
 הצמרת״. ו״יצאנית ״זאד״ הסרטים של המוזיקלי כמעבד פרסם
 הזמ־ של תיזמורתם על שנח 17 מזה מנצח ברנרד, ריימונד אביו,

 חיתח מוסקוביץ, ריימונד אמו, ואילו בקו, וז׳ילבר רג׳יאני סרז׳ רים
 מסיבת של בעיצומה לגראן. מישל המוזיקאי של חמורח-לפסנתר

 שלח אותה סינית, ארוחה בצורת הפתעה, הגיעה יום־חהולדת
 כטכסיס-פירסומת דשא, (״פשנל״) אברהם האמרגן גאון, של ידידו

 בשעה במרד, את האכיל יהורם שפתח. החדשה הסינית למיסעדה
ריפל. יואל עורך־התוכניות בתמונה: משמאל בנגינה. המשיך שזה

לכדור ההתאחדות דובר גילח
 לאמריקאים אראל, יעקב גל,

הגבול. בקירבת נמצאים שחם
חוורו. האמריקאים של פניהם

 קבלת- את לזרז דרשו הם
לתל-אביב. ולשוב הפנים
 הצעיר לסופר לו הולך 0

הדר. ארנון ארוד-השיער,
 על שנכתב שניים, השני, סיפרו

יום-הכיםורים, מילחמת רקע
 נמכר חודש, לפני לאור ושיצא

שהפ מה זה לא אבל בהצלחה.
 אותו הפתיעה הסופר. את תיע

מחברת־ השבוע שקיבל הפנייה
המסי ידועה. אמריקאית הפקות

 אליהם לקפוץ ממנו ביקשו קים
 לנהל כדי לארצות־הברית,

ה זכויות לרכישת משא־ומתן
 להיות כדי הספר. של הסרטה

 הספר את ארנון מסר מובן,
לאנגלית. לתירגום

 עברו ריגעי־מתח במה 0■
יש של החן נערת על השבוע

ת ,1974 לשנת ראל רי בר. גו
 במיבצע השתתפה כאשר זה היה

בחיפה. יצהר חברת שערכה
טנדר, על־גבי הוסעח נורית
 של קופסת-ענק הוצבה שעליו
 מתוכה חילקה כביסה, אבקת

 חיילים כשי ושבים לעוברים
 התאסף רב קהל מפלסטיק.

 מאחת זר, מלח הטנדר. סביב
 עבר בנמל, שעגנו האוניות
ההתקהלות, את ראה במקום,

בסכנה, שנורית לעצמו דימה
 המתקהלים את דוחף החל

 שלף הוא לעברה. והתקדם
מה והתרחק בזרועותיו אותה
 שלקח אחרי רק במהירות. מקום

 ואז אותה, הוריד טווח־ביטחון
 כפיצוי טעותו. לו הסתברה

 לבקר נורית את הזמין הוא
אונייתו. סיפון יעל


