
משע מישזזק־מילים על 01
 קופת- מנכ״ל השבוע סיפר שע

 בשעתו, ידלין. אשר הולים,
 טעו זה, לתפקיד כשנתמנה

 שהקופה בראיון יערי מאיר
 הימין״. ״אנשי לידי נמסרת

 כך, על להגיב ידלין כשנתבקש
 את תירגם יערי ״,!מר השיב:
 התכוון הוא מאנגלית. דבריו
 לידי נמסרה שהקופה לומר

ז."110 11811] נן0<ךס10
 דיבר בכנסת, הדיון בעת 0!

 (״מאירקה״) מאיר מוקד ח״כ
 לפניו, מפ״ם נואמי כמו פעיל,

 הבריאות ישרי בין ההבדל על
 לחברי־הכנסת כשנמאס והסעד.
 אחד קרא שוב, ׳ זאת לשמוע

 ■תמשיך ״אם :פעיל לעבר מהם
ב יהיה סופך כאלה, בנאומים

 מישרד־ה- של המוסדות אחד
נאו ברוח פעיל השיב !״■סעד

 ב- להיות ■מבכר ״אני : מו
 ולא מישרד־הבריאות, של ■מוסד

מישרד־הסעד.״ של
הות שבו דיון, באותו 01

 ויקטור שר־הבריאות קף
 להתפטר, ונדרש טופ שם■
 ■מיפלגתו, חברת להגנתו יצאה
 וטענה גרוסמן, חייקה■ ח״כ

 :■האופוזיציה ספסלי לעבר
 שנים במשך ניסיתם ,אתם
כו הממשלה את להפיל רבות

 עכשיו אז הצלחתם, ולא לה
 ב־ זה את לעשות מנסים אתם

״תיפזורת !
 הביא שלא הדיון, את 01
 הישראלי, לפרלמנט רב כבוד
 יוסי בקריאת־ביניים סיכם

 המדינה היא ״ישראל שריד:
בינ להישג שהגיעה היחידה
גרו בה האופוזיציה — לאומי

!מהקואליציה.״ יותר הרבה עה
 האחיות: שביתת על עוד 0!

 המיפלגה מזכיר שמע כאישר
 שימחה ח״כ הליברלית,
הממ החלטת על ארליך,

 עם במשא־ומתן לפתוח שלה
 ונציגי ה״שובתות האחיות נציגי

ה ■האזרחית התעופה שגדי
הממ ״איך :הגיב שובתים,

 להסתתר ■מתביישת לא שלה
 הרחמ־ האחות סינר מאחרי

?״ ניד,
 דן תא״ל כשהוזמנו 0!

 זה- הצנחנים קצין שומרון,
 אורי ותא״ל היוצא- חי״ר

 אל בתפקיד, יורשו שמחוני,
 ראש-העיר פלד, ישראל הד״ר

 הצנחנים, את המאמצת רמת״גן,
 ומשעמם. רגיל לטכס ציפו הם
 לפגישה עדים היו הנוכחים אך

צעי לבין שימחוני בין נרגשת
 ב־ שנכחה נאה, בלונדית רה

 זו היתד, ראש־העיר. לישכת
 מנכ״ל של רעייתו נכון, רותי

 נדון, מייק המכביה, כפר
 כבר הצנחנים את אימץ שמלונו

 ו־ רותי רבות. שנים לפני
 קיבוץ בני שניהם הם שמחוני
 במשך ■התראו ולא גינוסר,

 המחודשת הפגישה רבות. ש;ים
מה ההצגה את גנבה ביניהם

הרישמי. טכס
 השבוע עמד בתל-אביב 01
 כניסתו לרגל החגיגות בסימן

 פינחס (מיל.) תת־אלוף של
 כ־ לתפקידו (״פינייה״),להם,

 מייד י שירותי־העיריה, מנכ״ל
 קצין- מתפקיד שיחתרו עם

 עם צד,״ל. -של תחזוקה,־ראשי
 12ה־ בקומה ללישכתו, כניסתו

 פינייה הוצף העיריה, בניין של
ועצי פרחים במיברקי־ברכה,

 שאול מידידיו, אחד רק צים.
 את לשלוח שלא העדיף כיכר,
 לראש־ה- אלא לפינייה הברכה

 להט. <״צ׳יצ׳״) •טלמה עיר,
 מברך ״אני :לצ׳יצ׳ ביבר כתב

עו להשיג שהצלחת על אותך
להב...״ פינחס כמו בד
נבוך היה עצמו פינייה 0'

וה החיבה גילויי נוכח מעט
 ■זנה. שבהם ■הפומביים הערכה

עצי עמום צועד ניראה הוא
 במתנה, אליו שנשלחו צים,

ה ההומור ■כיד מתנצל כשהוא
חוש כולם .״למה :לו אופיינית

ושול פיוטי, כל־יכך ״שאני בים
 הייתי אני עציצים? לי חים

 צרפתי בנקניק גם מסתפק
!״טוב
 קב- של גולת־הכותרת 0

 ־שיר, היתד, לפינייה לת-הפנים
מנוסי דידי לכבודו שפירסם
 נאמר ושבו אחרונות, בידיעות

 בכל חביב חבר השאר: בין
 חיוך שיבה, שער / חברה.
 שנה !שכבר נדחה / קבוע,
 אותו רואים לא אם / עברה

 רך, נער הבריגדה, מן שבוע...
/ ממעל צופה תת־אלוף עד /

ה ■האריה את צייר בק כי —
ב שנה, עשרים מזה מתנוסס,

העו של עמוד־המערכת ראש
 הזכיר עצמו בשידור הזה. לם
 עבודתו תקופת את בחיבה בק

 הזה. העולם של כצייר־המערכת
ל שצייר הרבים הציורים ואת
 לסיפורים כאיור השבועון, מען

 שבן־שי־ המיקרה רצה שונים.
 עורו־ היה שידור באותו חו

פרק זיכרוני, אמנון הדין
 כנציג שהוזמן השבועון, ליט

בתולה. מזל של אופייני
 מג־ הישראלי המיסעדן 0'

 וזוכה ■חיל העושה כץ, פרד
המע בגרמניה רב בפירסום

ב נוסף לביקור הגיע רבית,
ב הפעם מלווה כשהוא ישראל,

 ־של הראשונה התחנה של צוות
 מש שאינו הגרמנית, הטלוויזיה

ה הטלוויזיה כי מסתבר ממנו.
 סרט להכין החליטה גרמנית
 המייועד דקות, 25 של באורך

ה מתוכניותיה באחת ■לשידור
 ־שבמרכזו ביותר, פופולאריות

 מנפרד. של חייו סיפור יעמוד
 שבה באקוואדור, יצולם הסרט

 שבה בישראל, :מנפרד גדל
 עשה ושבה קיבוץ חבר היה
 ; בעסקים הראשונים צעדיו את

 פרושה שם אירופה, ועל-פני
 רימיני, מיסעדות רשת כיום

מנ פתח השבוע לו. השייכת
ל נוסף סניף בירושלים פרד
זו. רשת

 מיש־ מנכ״ל שהיה מי 0;
אר יעקוב ד״ר רד-האוצר,

 באיטיות שמדבר כמי ידוע נון,
 סיפר השבוע במתינות. ומגיב
 אלה. תכונות לעצמו סיגל כיצד
 במולדתו הנאצי הכיבוש בימי

כנוצ ארנון התחזה ההולנדית
 ב־ בכיר כפקיד כיהן ואף רי,

 את כשהחליף ההולנדי. מינהל
 קרובת־מיש־ לו יעצה זהותו,

 משני להימנע ״עליך :פחה
הגר מזהים שעל-פיהם דברים,

 לך אסור היהודים. את מנים
 לך ואסור במהירות, להגיב

בשאלה.״ •שאלה על להשיב
לשע הישראלי האמרגן 0'
 כאמרגן כיום שמשמש ומי בר

ל הגיע סמל, עדי לונדוני,
 אחיו בחתונת להשתתף ארץ

 אמרגן. הוא שגם סמל נועם
ב סמל ביקר החתונה ערב

המצי וחצי, 13 היפואית גלריה
 כלי־קרמיקה תערוכת עתה גה

 מהקיר הוריד סמל אמנותיים.
העו מעוטרת, קרמיקה צלחת

 הצלחת לירות. מאלף יותר לה
 והתנפצה. נפלה מידו, נשמטה

למ עבורה, לשלם סירב סמל
 אריק ״שבעל־הגלריד״ רות

המו כי לו סיפר ואן־אסל,
 מבוטחים. אינם בגלריה צגים

 וה- הציירת סמל, של' למלווה
 כן־ארצי, רוני גראפיקאית

 בן- של התנהגותו נעמה לא
 אל שלחה היא למחרת זוגה.

 בן־ יוסי אחיה, את ואן־אסל
ש כדי סוכךהביטוח, ארצי,

 ניזקי- וימנע הגלריה את יבטח
בעתיד. כאלה חינם
 מייוחדת־במינה חודיה 0!

 מעצבודהתסרוקות על עברה
 שהתה כאשר ככיוף, ליזה
בפא חודשים •שלושה במשך

ה טובי אצל להשתלמות ריס,
 יום עיר-האורות. של ספרים

 חברתה, אליה צילצלה אחד
 אבירן, מיכל אל־על דיילת
 נדיכ ■המתמטיקאי ״של אשתו

 פגישה קבעו השתיים אכיזץ.
 ה־ שרתון במלון לארוחת־בוקר

ה בפתח נפגשו הן -פאריסאי.
שלמ למיסעדתו, נכנסו מלון,
 המוקדמת שעת־הבוקר רות

הצ בקרשי אדם. מרוב המתה
 ■מיהרו פנוי, •שולחן למצוא ליחו

 משוחחות !והחלו ליד\ להתישב
 כמה חלפו בעיברית. בקול
ל •שמו־לב •ששתיהן עד דקות

 סביבן המושבים שכל עובדה
 המשוחחים גברים בידי תפוסים
 הפריע לא זה ערבית. אך־ורק

שב ארוחת־בוקר, להזמין להן
 ל־ נקלעו שהן תפסו מהלכה

 מאורגן טיול של סעודת־בוקר
 המשיכו הן לוביים. תיירים של

 ארוחת־ עבור עיברית. לשוחח
 מלוב, לתיירים •שייוחדה בוקר
כ ופשוטה צנועה היתד. ושלא

 היו לא הן באירופה, מקובל
לשלם. צריכות

 הלאומי, הביטוח דובר 0!
 שעבד בשבוע חזר קול, 3ד

 כשהוא מכונית, ללא מירושלים
 הישנה מכוניתו מכעס. רותח

 של חשדם את עוררה קול •של
 חנתה כשהיא ירושלים, •שוטרי
 והס העיר, מרחובות באחד
 אם לגלות כדי אותה כירקו
 אולם מיטען־חבלה. בה הוטמן

 פירוק עצם על כעס לא קול
 לי גרמו •שהם ״זה המכונית.

 עוד אני לירות 1700ב־ נזק
 אחרי למה אבל להבין. יכול

 להדביק צריכים היו עוד זה
 חגיה? דו״ח המכונית לשרידי

!״מבין לא כבר אני זה
ה שנערכה במסיבה 0!

 בינם הנאספים ערכו שבוע,
ה גילוי על חידון עצמם לבין

 שחקנים של המקוריים שמות
 מצאו שאלה לפני ואנשי־במה,

 יותר. קליטים •שמות לעצמם
 כי התברר החידון בעיקבות

 היה זוהר אורי של •שמו
 צפיר טוכיה ז׳אדק; אורי

 טוביה בשם נולד ראש מניקוי
 של הקודם כשמו קהלובסקי,

 מני המנוח, ספיר פינחס,
 כאואר, ,מנחם נקרא פאר
 מנחם ;ישמו את •ששינה לפני
 אלירן, רן הזמר היה אחר

 ,מנחם היה המקורי ששמו
 ק-1 משן יגאל ;לייזרוכיץ

 בנחלת־יהודה היום, עד ראש
הו :מושבת לציון, ראשון ליד

 ואילו ;בשארי יגאל לדתו,
 קו־ ששון היה קשת ששי

סובסקי.

 בתמונה נראית האחרון, העצמאות יום פסטיבל את שהנחתה הזמרת־החקיינית00 מיקי
 לא מיקי בתל״אביב• בבית־המישפט־המחוזי השופטים דובן על שרועה כשהיא

ה ניצלה היא מישפטי. כמוצג לשם הובאה  פרדי של בבימויו וארוחת־בוקר״ ״סרט הסרט בצילומי הפסק
השופט. דוכן על לנוח התפרקדה תבורי. דורון של לצידו הראשי בתפקיד מככבת היא שבו שטיינהרדט,

״) (״צ׳יצ׳ שלמה ראש־העירייה של רעייתולהט זיוה
אי' הפסלת עם סוער ויכוח ניהלה להט,

 לפסלת להוכיח ניסתה זיווה תערוכתה. של הפתיחה בערב גור לנה
תה את או בת התיאוריות את ממחישה כשהיא הפיסול, בתורת בקי

(באמצע). בן־ארי ריקי האופנה מתכננת הוויכוח אחר עוקבת נועות.

 וזה / אזרח היה במדיו גם
 מחי איש בצה״ל. מאוד חריג

יהו העיריה, ״של לקת־הנוער
 אחרי בדידי ■פגש הראל, דה

 אותו: ושאל השיר ־שהתפרסם
 מאגו־■■ אותך גירשו זה, ״מה

דידי: תמה ?״ דודו!עיתונאים

 לו השיב •שואל?״ אתה ״למה
 טובות לכתוב ״התחלת הראל:

אנשים!״ על
 שעסק רדיו, בשידור 0

ה כי נתגלה באסטרולוגיה,
 בן הוא ביק שמואל צייר
פיקנטי פרט זהו אריה. מזל

ת היתהמיכאל׳ רבקה ח ת א  בפתיחת האורחו
 גור אילנה הפסלת של תערוכתה

 ספן־ עם יחד הפסלים אחד ליד השתעשעה רבקה׳לה בתל״אביב.
קוי התחרו והשניים נתן, אייבי השלום  אילנה. של צפרדע פסל בחי

ת רכש אייבי במחי חוזרת, למכירה והציבם בתערוכה הפסלים כל א
ת את לתרום מבטיח כשהוא בהרבה, גבוהים רים לצדקה. ההכנסו

שים1א

203615 הזה העולם


