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 הנוכחים אחד קדום.״ בעניין
 גשר. פוגע הוא ני לו העיר
נס ואני ״השר ידיד: השיב
 לא נמיר אורה ח״כ תדר.״
 ״גם ושאלה: להתאפק, יכלה

קדום?״ בעניין
תק על הדיונים בעת ■1

ה פנה מישרד־המישטרה ציב
 אל ארדיך שמשון עיתונאי

ו הילל שלמה שר־המישטרה
 עניין את מכסה ״אני :לו אמר

 הילל אותו הפסיק התקציב...״
 התקציב את לי, ״תסלח :ואמר

לכסות.״ אי-אפשר הזה
 פירסמו שבועיים לפני 8!

הרא בעמודיהם ישראל עיתוני
 את שהראה תצלום, שונים

 נוטשת הישראלית״ ״המישלחת
כת בקאן, פסטיבל־הסרטים את

האנטי הסרט הצגת על גובה
של המלאכים צל כביכול שמי

פאסביינדר ורנד ריינר
 בתמונה ).2023 הזה (העולם

 המיסחר- מישרד פקיד ניראו
וה כרעם זוהר והתעשייה,

 עתה זראי. ריקה זמרת
 מוזר תצלום נולד כיצד נתברר

 יום באותו הגיעה ריקה :זה
 תוכנית לצלם כדי לפסטיבל

 ברעם, הצרפתית. לטלוויזיה
 נכפתה הפסטיבל מן שהיציאה

 חזה לא שכלל למרות עליו,
 — לשווא — ניסה בסרט,

 שעטו העיתונאים מפני להתגונן
 דעתו את לשמוע ושתבעו עליו

 את כשראו אולם הסרט. על
 ברעם את נטשו זראי, ריקה

״סולידא מתור עליה. והתנפלו
 ריקה הצטרפה יהודית״ ריות

 שלא הישראלית״, ל״מישלחת
 פורסמה ונד כלל, קיימת היתד-

כש אירופה, בעיתוני התמונה
 הספיק את גם כוללת היא

 שגז- מסים, אלכם הישראלי
במיקרה. למקום דמז
צול זראי שריקה אחרי 8!
 ניגשה הטלוויזיה, בתוכנית מה

 וביקשה שמונה בת ילדה אליה
 ?״ את ״מניין חתימתה. את

 כשהיא בחביבות, ריקה שאלה
 תמונה גבי על בעיבדית חותמת

 השיבה !״״ממצריים ציבעונית.
מיש שאני יודעת ״את הילדה.

 האו- את ריקה שאלה ד׳ ראל
 :מייד שהשיבה הקטנה, ייבת
 אוהבת אני חשוב. לא ״זה

!״אותו
 עם להסתכסד כדאי לא 81

 זו למסקנה אכן. אכא ח״כ
 מיפלגת־העבודה מזכיר הגיע

כן־מאיר, דוכ בתל-אביב,
 לתמוך שסירב ״מאז כי הטוען

 הוא אבן, של בחוגי-הבית
 זמן כל בול. בבית מוחרם
 ברל, בית מזכיר אבן, שאבא

 לחוג- תומכים לו חיפש לא
 הבמות את הנחיתי שלו, הבית

 מאז ברל. בבית הרעיוניות
 התחיל פו, לתמוך שסירבתי

 הבמות את להנחות אבן אבא
בעצמו.״ הרעיוניות

ב ישב יבי המשורר 8!
 שם עברה כאשר סולטאן, קפה

 אשר מרון, חנה השחקנית
 שיד לא־מכבר יבי הקדיש לה

 השיר, על לו הודתה חנה נלהב.
 לבבית. נשיקה לו והדביקה

 קרא נשיקה,״ רוצה אני ״גם
 שישב ליפשיץ, אורי הצייר
 שתת־ אחרי ״רק שולחן. לאותו

והמ השחקנית, השיבה !״גלח
בדרכה. שיכה

 גו־ ישראל האדריכל 8<'
 בחקר לאחרונה טרוד דוכי?,
 מדי- של האקולוגיות הבעיות

 כבר הרבים ידידיו נות-ערב.
 בכוונתו שיש חוששים החלו
 גודוביץ אולם למארוקו, לרדת
 שהוא להם להסביר מיהר

 שהוא כיוון בבעייה, מתעמק
קבועה פינה להגיש מתחיל

 שראש- אחרי שבוע 8
 ואשתו רכין יצחק הממשלה

 שר־החקלאות עם חגגו דאה
 את אוזן אהרון והתיקשורת,

 חגגו הם עמוס, בנו נישואי
 משומרי־ראשו אחד עם יחד

 ראש- של ביותר המסורים
 ברית־המילה טכס את הממשלה

 רבין לאה המאומץ. בנו של
 ניגשה אימוץ, שזה ידעה לא
 שוסר־הראש, של אשתו אל

 נשיא־המדינה של ובנוכחותם
 אלוף ושל קציר אפריים

 (״גאנדי״) רחבעם (מיל.)
 הצלחת ״איך :לה אמרה זאכי,

 במשך ההריון את ממני להסתיר
 למחרת ?״ חודשים תישעה

 הרבינים בילו בדית״המילה
 בורקטה לה במיסעדת־הפאר

חו כשהם תל-אביב, שבצפון
 קצין של יום־הנישואין את גגים
בצה״ל. בכיר
והעיתו רבין לאה בין 8
תח מתקיימת הה עדה נאית
 חודשים. מיספר מזה רות

 תוריד מהן מי מתחרות השתיים
 על־פי קילוגרמים, יותר מעליה

 באחת המפורסמת. דיאטת־רבין
 השתיים אל הצטרף הפעמים

 להביסן שהצליח ראש־הממשלה,
 ממישקלו. ק״ג חמישה ולהפחית

 ואילו ק״ג, שלושה הורידה לאה
 בסוף בילבד. שניים עדה

 רבין לאה אמרה התחרות
זייפת!״ ״כנראה לעדה:

טוענים, במיזנון־הכנסת 8!
 הפרופסור (מיל.) רב-אלוף כי

בפעו כעת עוסק ידין ייגאל
לר שהורגל מזו הפוכה לה
 עיסוקיו במיסגדת הזמן, כל אם

 דברים הוציא הארכיאולוגיים,
 במיסגרת שעתה, הרי מהאדמה,
קובר הוא הפוליטיות, פעולותיו

 בפתיחת הביטה על ישב מפ״ם ח״ברונן אליעזר
 ב״היכל שהתקיימה מפ״ם, ועידת

 לוהטת, אדומה ובחולצה בחירה בחליפה לבוש בשהוא התרבות׳/
 :מסורתי מפ״מי בלבוש שבאו הבמה, על האחרים ליושבים בניגוד
 צירות מצד חיוביות בתגובות זכה רונן פתוח. צווארון עם חולצה

 הבמה.״ על ביותר היפה הקישוט ״היית :לו שאמרו הוועידה,
 לבוש כשהוא המכבייה, לכפר שעברה בוועידה, הופיע למחרת
תמונה). (ראה פתוח צווארון בעלת שרוולים, קצרת עממית, בחולצה

11* *1 1 1" 1" ^1 איש בראון, מפ״ם. לוועידת השר את ליווה אלון, יגאל שר־החוץ של עוזרו 3
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כציר. ונבחר על״ידם, נרשם הוא ״אזור.״ :בראון השיב שייך. הוא סניף לאיזה שאלו להכירו, מבלי

באדמה. עמוק רבין יצחק את
הכ יושב־ראש כשחזר 81
ב ישעיהו, ישראל נסת,

 בנורווגיה, מטיול שעבר שבוע
 מה ידידים על-ידי נשאל הוא
 ביותר אותו שהרשים הדבר היה

ה הוא הסקנדינווית. במדינה
כל־כך שם ״השמש : שיב

בתימן.״ כמו חזקה,

שנפ מפ״ם, ועידת את 8!
 שירה, של דקות 35ב- תחה
 :אגמון יעקוב האמרגן כינה

מפ״ם.״ של השביעית ״הזימריה
 יום!? ד״ר שר-הפנים 8!

 ישיבת- באמצע יצא בורג
 אחד עם יחד והתיישב ממשלה,

נא שלאחרונה השרים, מיועצי

 לישיבות־הממש־ כניסתם סרה
 נשמעו חדר־הממשלה מתוך לח.

 בורג את שאל והיועץ צעקות,
 :השר השיב בפנים. אינו למה
 כעת, שם שאומרים מה ״כל
 שאני מה וכל אמרו. כבר

אמרתי.״ כבר אניד,

 ישבו הכנסת גמיזנון 8:
 שר- ועוזר רונן אליעזר כח״

 (״חיליק״) יחיא׳ל המישפטים
מן, ט  רב. דימיון הדומים גו

 דיין, מיטה ח״ב אליהם ניגש
 ״בנאום ואמר: גוטמן אל פנה

 שהייתי נקודות כמה היו שלך
 בנאומי.״ בהן להשתמש מבקש
 ואמר: רונן על הצביע גוטמן

 דיין הוא!״ זה אני, לא ״זה
לא אתה ״מה, והגיב: נדהם

 רונן אל פנה הסמיק, רונן?״
הבקשה. על וחזר

שהת הדיונים באחד 8!
 של בוועדת־זדשידיותים קיימו

 בתקציב, הקיצוצים על הכנסת
 אלי׳טע הדתי הח״כ קרא

 שר־הבריאות, לעבר שיממן
 קרה ״מה :שם־טוב ויקטור

 שר־הסעד האחרון? בזמן לך
 ׳תקציב על זועק הנזר זבולון

 שלמה שר-המישטרה מישרדו,
 להתייחס שקשה -טוען הילל

 שר־ לו, שהוקצב התקציב אל
 מתראיין ידלין אחרון החינוך

 ח״כ שותק!״ ואתה בטלוויזיה,
 לשר- נתן לא ידיד מגחם

 ואמר: לענות שהות הבריאות
רק להגיד מה יש ״לשם־טוב

ז14 לו ״ו ה ה הז


