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מזרחי זי< כרמל
יעקב וזנריו לזניון ראשון קני מ׳

ש מד■  קטן־שטרן מחיב זורע ח״ב שביק
שה ומה שיבת זירשובסק׳ חי׳ב שע המליאה בי

 בלתי־נעימה תקרית ■1
סי של באולם־ד,ישיבות אירעה

 הפרופסור בכנסת. המערך עת
 על־ידי הוזמן ברקאי חיים
 ׳המדיניות על להרצות הסיעה

 ממשלת־הליכוד. של הכלכלית
הפ ההרצאה כל במשך אולם
ה יושב־ראש סגנית לו ריעה

 ארבלי־ שושנה ח״ב כנסת,
 לו הניחה ולא אלמיזנינו,

 אורך־רוח, גילה ברקאי לדבר.
 להתאפק יכול לא לבסוף אולם
 תופסת שאת מבין ״אני :ואמר
 גאולה של מקומה את כעת
באופוזיציה.״ כהן

 ועדת־הכנסת בישיבת 9!
 ח״כ המפד״ל, נציגת הרגיזה
 נציג את קטן־שטרן, שרה
 בכל זורע. מאיר כח״ ד״ש,
 הגיבה או אליו שפנתה פעם

 פ־ ,התעקשה היא דבריו, על
 ״ח״כ אותו לכנות שום־מה,
 סבלנותו פקעה לבסוף הזורע״.

 התפרץ והוא (מיל.) האלוף של
 ״אני הדתית: הח״כית כלפי

 !הה״א פלי — ממך מבקש
הזין!״ עם ישר תתחילי

■  לסיעה, זורע של חברו י
 וירשוכפקי, מרדכי כח״

ה לנוהגים במהירות הסתגל
 שעבר בשבוע בכנסת. מקובלים

 מרצה שהוא וירשובסקי, ניראה
באוניבר לפישפטים בפקולטה

 יושב כשהוא תל־אביב, סיטת
 אחד בשעת המליאה באולם

 את רב בעיון ובודק הדיונים־,
תלמידיו. של הבחינות

 ראש־הממ־ של אשתו 8!
הח ן, י רב לאה לשעבר, שלה

 בפעילות באחרונה עוסקת לה
 הגברת אינטנסיבית. ספורטיבית

 בבריכת- יום מדי נראית רבין
 כשהיא צהלה, ישל השחייה

 הטובה ידידתה על־ידי מלווה
איל בנווה־אביבים, ושכנתה

 בשבוע פעמיים שפירא. נה
 על גם רבין הגברת נראית

בע צהלה. של הטניס מיגרשי
 מצטרף אינו רבץ, יצחק לה,

 לבריכודהשחייה, אומנם אליה
 טניס לשחק מקפיד הוא אך

בשבוע. פעם לפחות
ה התאוששותו לעומת 8!

ה מן רבין יצחק של מהירה
ב העבודה מיפלגת של מפלה

ה פעילותו וחידוש בחירות,
ה חוגים טוענים ספורטיבית,

 לשעבר לשר־הביטחון קרובים
ס שימעון ח״כ ר  לא הוא כי פ

 אלא התאושש, שלא בלבד זו
 ובאחרונה ומחמיר הולך שמצבו

 אינו כי תכופות מתלונן הוא
בטוב. חש

■  ■הגברת של הכחשותיה !
 של רעייתו דיץ־כורם, רחל

 שטענה דיין משה שר־החוץ
 מירה העיתונאית באוזני
מ עישן לא בעלה כי אכרך

 המפורסם הראית לפני עולם
 ידי על הופרכו בטלוויזיה עימו
 הטלוויזיה ועובדי צלמי צוות

 מוכנים הם הראית. את שצילמו
 ראיון אותו לפני כי להישבע
 סיגריות דיין עישן מפורסם

בשרשרת.
 מחודשיים יותר מזה ■1

 בכר אהרון העיתונאי מחפש
החב ״כל בעבדו. בית״רי רקע
תקו באיזו מצאו כבר שלי רים
 ורק בבית״ר, היו בחייהם פה
 סוף־סוף, התמרמר. לא,״ אני

 הצליח הוא לרווחה. בכר נשם
 פעם היה לו גם כי להיזכר

 כשהייתי ״פעם, :לבית״ר קשר
 השומר־ של בקן־מרכז חניך

 אחד, בית״רי תפסנו הצעיר,
 ושם לגן-מאיר אותו סחבנו
מכות־רצח!״ לו תקענו
של הפיתאומי מותו 11

*1 ל1 | \1 ן1 ך זכייתו את מיספר שבועות לפני חגג בוושינגטון שהשתקע מבת־ים הצייר 1 "1ן
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 ביקל. תיאודור — אחר לשעבר ישראלי אמן משעשע האורחים כשאת מק־גאוורן, ג׳ורג׳ הסנטור
 לפני ששימש בוושינגטון, בני״ברית מרכז בבית אמנותי לציור״קיר במיכרז באחרונה זכה גינזבורג
 מציג שלו הדגם (שאת הציור קיצונית. מוסלמית כושים קבוצת להתקפת מטרה חודשים מיספר

בני״ברית. אירגון ומגמות סימלי את לסמל ואמור מטר, 24x15 של בגודל יהיה בתמונה) ינקל

 מצא ולא ולרוחבה, לאורכה
 אל כשחזר רק זה. בשם רחוב

 קורותיו, את וסיפר הסוכנות
 לחפש היד, צריך כי לו הסבירו

 דייריו שבין השומר, רחוב את
 חסימת בנושא מרפיח קיימת
בשבת. הרחוב

לכ שהתקיימה במסיבה 81
 סיעת־ה־ דובר שהיה מי בוד

ה הדר, ;ליאון בכסת, מערך
 שם לסיים כדי לניו־יורק יוצא

 ב־ שלו עביודת־הדוקטורט את
האור בין בלט מדעי-המדינה,

 בגן־הווילה שביילו הרבים, חים
 התקיימה שבה בצהלה היפה

 עוזרו טוויג, סמי המסיבה,
אר שימחה שר-האוצר של

 מאיר בחברת שבא ליך,
■שר של עוזרו שהיה מי דיין,

 רביגו־ יהושע הקודם ד,אוצר
 היחידי הנציג היד, סמי כיץ.

 שנענה החדש, השילטון של
למסי יובא ליאון של להזמנתו

 הדבר, את ליו כשאמרו בה.
 הירושלמית נערת־הזוהר קפצה
 ח״כ של בתו סכידור, ענת

 ״אני :ואמרה סכידור, מנחם
!״שלי האבא את פה מייצגת

 אבו־ מוחמד השייך 9'
למ כי השבוע שטען רביע,

 לו מגיע באדר־עופר חוק רות
 הרשימה כנציג בכנסת לשבת

 ח״כ של במקומו הערבית,
 אחרון שהיד, חריש, .מיכה

לכנ להכנס שהצליחו הח״כים
 המערך, ברשימת התשיעית סת
 וישב הכנסת לבניין השיפוע בא

 כמה אליו ניגשו מייד במיזנון.
 של בתומכיו הידועים ח״כים,
 ולחצו במערך, רבץ יצחק

 כידוע, הוא, חריש ידיו. את
 שיט־ ח״כ של מתומכיו אחד
פרס. עון
 הרדיופונית בתוכנית 9!

 בגלי המשודרת לבריאות,
ברי לבעיות ושה־וקדשה צה״ל,

 ד״ר הרופא המליץ בקיץ, אות
 הלר ממכון שיינפלד, יהודה

כ בקיץ להזיע בתל-השומר,
ממ ״אני ואמר: האפשר, כל

 גופיה, בלי ללכת לבחורים ליץ
לגב חזיות. בלי ללכת ולנשים

ש כדי זאת ממליץ אני רים
ול־ יותר, מהר תתאדה דעתם

גודמן, פול הפסל בידי שעוצב בדיוקנהמאיו גולדה
 למחזה הפירסומת כרזת במרכז ניצבת

 המתפרסמת בנקרופט, אן השחקנית של בכיכובה גולדה, המוסיקאלי
 המחזמר של שהצגת״הבכורה למרות ארצות־הברית. בעיתוני עתה

 במחירים הכרטיסים מכירת החלה כבר השנה, בנובמבר 6ב״ תיערך
 מוגדר המחזמר הכרטיס. דולאר וחצי לשיבעה־עשר שיבעה שבין

 בפעילותה המתרכז ומרתק מקורי כ״תיאטרון בכרזת״הפירסומת
 מהרגעים מראות גם בחטף הקולט אך כראש״ממשלה גולדה של

 של מהפוגרומים הנפחדת כילדה — בחייה ביותר המפורסמים
 צעירה כאם יהודית, מדינה לכונן החולמת במילווקי כנערה הצאר.

ועבודתה״.״ למישפחתה כאם חובותיה בין הנקרעת בפלסטינה

 ה- בן אחיה לדוינבוק, יוסי
 דדיה הקולנוע כוכבת של 29

א, כי  כמהלומה. עליז־, ׳ניחת ל
ה להינשא אמורה היתר, דליה

 גאנז, צ׳אק לארוסה, שבוע
 דליה, ואשתו, יוסי ואחיה
 לארצות־הברית לטוס הוזמנו

 דליה בחתונה. להשתתף כדי
 עד נישואיה מועד את דחתה

ימי־היבל. שלושים תום

ויליאם צלם־ד,עיתונות 8

 סוכנות- נציג קארל, (״סעד״)
ב סיגמא הצרפתית הצילומים

 סוב־ על־ידי נתבקש ישראל,
 נגד ההפגנות את לסקר נותו

 ויל- פבני-ברק. הרחוב חסימת
עב וכותב קורא הדובר, יאם,
 העיתונים באחד קרא קלה, רית
 אלימות ״הפגנות הכותרת את

 מכך והסיק המריבה״, ברחוב
 בני־ברק בעיר הבעיות כל כי

ה הנקרא ברחוב מתרחשות
בני־ברק את חרש הוא מריבה.
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