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 שימעון שר־הביטחון !■
 הסיפור את השבוע סיפר פרס

 מקבלת שנואש המטולאת על
 ב־ למרפאה ופנה רפואי טיפול
 את ׳קיבל שם הטובה״, ,,גדר

 אחרי לו, זקוק שהיה הטיפול
 כ- עצמו והציג בערבית שדיבר
 העיד השומעים אחד לבנוני.

 רוח באותה פיליטון. כי לפרס
 לכן קודם ימים כמה פורסם

העיתו •של עטו פרי במעריב,

 לפיד. (״טומי״) יוסף נאי
 לא בקלקלתו, שנתפס פרס,

שה ״ידעתי :והשיב התבלבל
 ׳.״ מקום מאיזה לי מוכר סיפור
 ח״כ של פטירתו ביום ■
 מזכיר התקשר גרשוני צבי

 מיפלגת של הצעירה המישמרת
 מנהל עם רענן, נתן העבודה,
ראש״הממשלה ישל לישכתו
מיזרחי, אדי רבץ, יצחק

לפגי- חדש מועד לקבוע כדי

זקנים של הלוויות בגלל
/

 מטעם ירושלים עיריית מועצת חברהויפוט אור׳
האופו שהוא הליברלים־העצמאיים,

ם שלא אחרי — במועצה היחיד זיציונר  לקואליציה להצטרף הסכי
 השבוע ימות כל במשך עוסק — בעירייה שהוקמה מקיר״אל־קיר

״ טדי לראש״העיר המוות את וב״לעשות בעריכת־דין  בשבתות קולק.
בעיר. ממלונות־הפאר באחד בבריכת״השחייה לבלות לת״א, יורד הוא

 מייד זכתה, 1976 לשנת מלכת־המיםחידה אורלי
כדוגמנית, לתעסוקה בחירתה, אחרי

 במלון שנערך בשבוע־חאופנה ביותר הבולטת הדוגמנית הפכה
 המיפעל של כדוגמנית־חבית נבחרה אורלי בירושלים. ״הילטון״

 בכיסוי גם זכתה אוויפז״, ״יצירות ונוער נערות לביגדי המצליח
 בזכותה כי טעו חמיפעל, מנחל גולן, יצחק הטלוויזיה. על״ידי נרחב

מחו״ל. קניינים בקרב גדולה התעניינות החברה עוררה אורלי של

| ¥ | ) אחרונות״, ״ידיעות עיתון־הערב של עורכו |1|
ח אולי היה 1#11/1 בשבוע הרביעי ביום מאד מתו

 אולם דיין. משה של המתחרה העיתון לאור שיצא בעת שעבר,
 שערך במסיבה השתתף הוא בהחלט. רגוע היה כבר המחרת בערב

 דניאל״ ״מיגדל במלון רימון, צבי עיתונו, של תיירות לענייני הכתב
ת ליווה הקיץ״, ״סיום לרגל בהרצליה ת א ח למגבת. המתרחצות א

 ד,׳מיש־ עם ראש־הממשלה. שת
 צריך היה רביו הצעירה. מרת

 למחרת המישמרת לפני לנאום
 ולרענן ארבע, בשעה היום,
 גרשוני של הלוויתו כי נודע

 השעה. באותה בדיוק תיערך
 רבין, עם התייעץ שמיזרחי אחרי
 ״ראש־הממשלה לרענן: השיב
 צעירים עם כנסים מבטל אינו
זקנים.״ של הלוויות בגלל

 בהנהלת שנערך בדיון 8
ה המיפלגה של ההמשך דור

ה יושב־הדאש טען ליברלית,
 הפירסומאי ההנהלה, של צעיר
 הרגשה, ״יש ארמון: דויד

 שכל בעיתונים, הקריאה לפי
 נאנסת לארץ המגיעה תיירת

 בקריאת- לו ענה באכזרוית.״
 פלומין: יחזקאל ח״ב ביניים
!״התיירת אותה הזמן כל ״זאת

 רק מגיב אינו פלומין ■1
כש מיסלגתו. חברי דיברי על

הפרו עם ראיון ברדיו שמע
 טען שבו יהין ייגאל פסור
 חרב ״בית־המיקדש כי ידיו,
 פלומין, אמר שנה,״ 1970 לפני

 ,״אם :רואה-חישבון גם שהוא
 שבו בשטח שגיאות עושה ידין
 יקרה !מה מתמצא, כביכול, הוא,

 ן״ פוליטיקה על ידבר כשהוא
 70 בשנת חרב ביודהמיקדש

שנים. 1906 לפני — לספירה
 בתל-אביב, עובד כשהוא 8!

 חיים שר־המישפטים יושב
 שלו בלי־שכת־המישנה צדוק

 למבקרים !ילה השבוע בקדייה.
ב עבד עצמו חדר באותו כי

 כאשר הראל, אישר שעתו
 שירותי-ה- על כממונה כיהן

שמאז מקווה ״אני ביטחון.

 מכשירי- את מהחדר סילקו
צדוק. התלוצץ ההאזנה,״

 בשפת- המצילים בחוגי 81
הכת על רב זעם שורר הים
 היומית בעיתונות שהופיעו בות
 בריטניה, שגריר של מותו על

כת באותן אליוב. אנתוגי
 ימת השגריר כי נאמר בות

 טבע הוא : ולראייה משבץ־הלב,
 החוף, בקירבת שוחה כשהוא

טוע רגוע. הים היה שבו ביום
 שבת באותה :המצילים נים
 והמער- יחסית, סוער הים היה

 ב־ נמצאות המסוכנות בולות
 במרחק דווקא, החוף קירבת

 ,מקד מטרים 20 עד חמישה של
 סבל לא זאת לעומת המים.

ה לדעת ממחלת־לב. השגריר
ה הכתבות גורמות מצילים,
 גם יתעלם שהקהל לכך כוזבות
 להיכנס שלא האזהרה מן להבא
 לרחצה, אסורים במקומות למים
 של פיקוח בהם שאין מפני

 מערבולות בהם ויש מצילים,
מסוכנות.

 מישרד־הברי- על הדיון !■
 מייוחד במושב שנערך אות,
 היה שעבר, בשבוע הכנסת של

 ביותר הסוערים הדיונים אחד
האח במושבה הכנסת שידעה

 קריאות־הבי- קוראי שני רון.
 ח״כ יהיו ביותר הרבות ניים

 פסח עתלית, איש הליכוד,
 העבודה, וח״כ גרופר (״פסי״)

 יוסי ׳ קרית־שמונה, איש
 את זה תקפו השניים שריד.

ל ראויות שאינן במילים זה
 כשהם הדיון, בתום פרוטוקול.

 קרא המליאה, מאולם יצאו
 לך ״פסח, : גרופר לעבר שריד

 מפשילים אנחנו !להתפשט
מכות.״ והולכים שרוולים

שלה צעירים עם כנסים מבטל אינו ראשיהממ
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