
 הסנדוויציי□ את השו־־בלי־תיק ישים היכן
?0א אז1 א$£0א לוי השר הסתובב ומדוע

ם  שינה מדוע תמהו ■רבי
 דעתו את שריד יוסי ח״כ
תש תוכנית בעד תצביע !ולא
 שתתכוון כפי בגין, ישל לום

 ׳מהצבעת. נמנע אלא ■לעשיות,
 נאומו זת תית כי הטוענים יש
 דיין, משה שר־תחיוץ, של

 מהצבעת. להימנע לשריד שגרם
 פשוטת האמיתית הטובה אולם
 יל־ הגיע שריד וותר. הרמה
 ׳במעיל־ לבוש הכנסת מושכן

 תשו־ את תעירו מתות! רוח
להו נאה זה אין כי מיתיליבו

 בלבוש הנואמים דוכן על פיע
 חיפש הוא שכזה. מישיומפלר

שמידותיו תבר־כנסת בנרות

ו רציני!״ לא בן־אדם ״אתה
דלת. בטריקת יצא

 ח״ב של התפטרותו ■
 יצרת מתכנסת צדוק חיים
 אחרים. ח״כים לשני בעיית
 תמיסחר־ ישר עם ביחד צדוק,

 כר־ חיים לשעבר, והתעשיות
לש שר־תתחיבורה יועם לב,
 לנסוע נהגו ייעקרכי, וגד עבר

 לוחו־ מיתל־אביב ׳אתית ממכונית
מי ׳נוהג פעם כשבכל שלים,

פע אותן מילבד יאחר, שהו
 של תורו תגיע שבהן מים

 תפרטי. ינהגו נהג ואז צדוק,
 השלושת עשו תזה הסידור יאת
מחם- כעת בדלק. לחסוך כדי

 הוא לישכת״העתונות״המטשלתית צלםסעו יעקב
 שיהיה מייוחר־במינו, מיסמך של בעליו

 אל־ אנוואר בין שנערכה הפגישה בעת יקר־ערן. הימים באחד אולי
 על־ סער החתים באישמעיליה, שבועיים לפני בגין למנחם סאדאת

 הנוכחים כל את שלי, השלום הילדים ציורי ציורי ספר של שערו גבי
 בגין, סאדאת, את אחד עמוד גבי על להחתים הצליח הוא בפגישה.

 שפיר האלוף גאמסי, הגנראל בערבית)׳ גם (שחתם וייצמן דיין,
לארץ. איתו לקח הספר את במקום שנכחו נוספים ומשתתפים

 לו שישאיל כדי לשלו, תואמות
 ב־ פג׳ש לבסוף מיקטורנו. את

 שחד, משה האלגנטי ח״כ
ל לד נותן ״אני לו: שיאמר

ש בתנאי במיקטורן, השתמש
הח לפי מהצבעה, ׳תימנע אתה
 יאת קיבל שריד הסיעה.״ לטת

 אלא מהצבעת, ׳ונמנע תמיקטורן
לתחזי כלל תתכוון לא שהוא

או ■תפס שחל אך ׳לבעליו. ת
בי האחרון, ברגע ממש תו

 ולקח הכנסת מימישכן ציאת,
בחזרת. תימיקטיורן את ממיניו
בן־מאיר יהודה ח״כ ■

 זכולון ׳והתרבות החינוך ושר
 סד- ■בפי יתמיד נקראים יהמר

 אלא ■וסוסו״. ״סמי דני־תכנסת
 שחור חיתול עיבר שלאחרונה

 שעבר בשבוע השניים. בין
סי לישיבת באיחור יהמר תגיע

בכנ שהתקיימה תימפד״ל עת
 את שמע לישיבה ■כשנכנס סת•

 שהוא בן־ימאיר, משכבר, ידידו
 ואת איותו ׳מתקיף הסיעה, ייו״ר

 על בורג, יוסף תשר עמיתו,
 ת־ זכוייות ■על ■שומרים שאינם
 תביט תמר בממשלה. מפד״ל

:ואמר בשאט־נפש בבן־ימאיר

 ■שותף ויעקובי יבר־לב שים
 ■שלהם, הטרמפ לסידור יחדש

 השבוע, ביר־׳לב שאמר כפי אך
 מחליף למצוא מתקשים תם

■לצדוק.
■ רש שלוש בין התחרות !
 האמריקאיות הטלוויזיה תות

 סי־בי־אס בישראל הפועלות
 גדולה ואי־בי־סי, אן־בי־סי

מתח הרשתות ■שלוש מאוד.
 ריאייד קבלת על ביניהם רות
 כאשר לכן, בי׳לעדיים. נות

 עם ראיון מקבלת מתן ■אחת
תד נשמר רמת־דרג, ׳אישיות

 תצליח ■השבוע כמוס. ■בסוד בר
ן מנחם הממשלה ראש י נ  ב

 ניגש בגין כזה. סוד לטרפד
פרי אל הכנסת בימיסדדונוית

הט מפיקת ויליאמסון, דה
 אן־בי־סי, של הכושית לוויזיה

 מנחם שמי ״שליום, לה: ואמר
ה ויליאמסון 1 שמך ימיה בגין,

 וי- ״פרידה השיבה: מופתעת
 אן־בי־סי.״ חדשות ליאמסון,

 ואמר תמשיך ראש־המטשלה
ב תערב ניפגש כך אם ״את,

 באים שאתם מבין אני ביתי.
יותר קצת בואי אותי. לראיין

או נזמין ואני ■אשתי ■מוקדם,
ש ככל ויליאמסון, לתת.״ תך

 ראש־הטמ־ תזמנית על שמחת
 מסביבת נבוכה. הייתה שלה,
 דיש־ של ומפיקים כתבים עימדו
ש המתחרות, הטלוויזיה ׳תות

 הם יגם לדרוש כמובן, מיהרו,
ראש־הממשלת. ■אצל ראייונות
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 הכתבת- ראש-יהממשלת בית

 הטלוויזיה רישת של החתיכה
 בדאון. חילארי האמריקאית,

 יד ידה את כהרגלו ינשק בגין
״לבטח :בחביבות לה אמר

חול לי שייש מעמיתייך שמעת
ב טלוויזיה,״ לשדרניות שה

 לשדר- המיויחד יחסו על רמזיו
 המפורסמת הטלוויזיה נית

ודדטרס. כרכרה
 הירושלמית האדריכלית ■1

 בניו- מיתגיוררית לעמקי מלי
 במאי של בחברתו ׳ויוצאת יורק

ש פורמן, מיידויש הקולנוע
ני כבלתי מגדירה היא אותו

 שבועיות ■כמה לפני להשגה. תן
 כדי לוושינגטון, ■מלי נסעה
ה אלון, בנה את שם לבקר

אביו, עם מתגורר

 מילי עסקה הטייסת כיל במשך
 ישימה ולא מיכתבים בכתיבת

 בקריאת ■שעסקה לשכנתה, לב
 לפני ספורות דקות פתבי־יעת.

 בדברים השכנה ■פנתה הנחייתה
 מאיור ■מוכר היה ■קולה לדיי׳ל.
 שדר- את זיהתה והיא למלי,

 ■ברברה הדולאר, מיליון ׳נדת
 החברותית לנגוצקי וולטרס.
 כיש־ עצמה את להציג מיהרה
 כי לה סיפרה וולטרס ■ריאלית.

נו ישראלי ■לראיין טסה היא
 בגין, מנחם ראש־הממשילה סף.

 בביקור שעה אותה ■שנמצא
 ארצות־הברית, נשיא אצל

קארטר. ;׳ימי
■ על ביותר הנערץ האיש !
 —ירושלים בקו המוניות ׳נהגי

של מזכירו הוא תל־אביב

ל ראש-יהמטשלה, א חי  (״חי- י
אי. ליק״) ש די ׳נו המזכיר ק

לתח באוטובוס ■בוקר בכל סע
 מיונית על עולה המרכזית, נה

 ראש־ה׳ממישלה לליושכת ׳ונוסע
 זיהו לא כתחילה בירושלים.

 כאחד ■בו יונהגו הנהגים, אותו
 את שראו ■אחרי עתה, האדם.

 ■ובטלוויזיה, בעיתונים תמונתו
 הם — מיי׳ויחד ביחס זוכה הוא

 מקום־הכביוד יאת ■ליו ■שומרים
הנהג. ליד
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 שיתי התאבדו הילדים, שני מו

 הכפול הרצח יבוצע האחיות,
 חיי- ׳באכזריות ׳ונאנסה ביבת-ים

 ה־ מפכ״׳ל נפל בירושלים, ילה
ם רב־ניצב פישטירה,  חיי
, רי כו הש למגיפת קורבן ת

בבי לשביב ■נאלץ תביורי פעת.
 על־ידי העת כל עודכן אך תו,

במ״שטרה. הנעשה ■בכל עוזריו
 בקפה שנפוצה בדיחה ■1

ר, 1א ק ין ריח׳ אכסודוס:  ט
 ארצוית-יהברית, נשיא ■של אישתו
 בבעילה שפגישה לפני הייתה

רקדנית־ביוטן.
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ם :זאב או לוויי ד  בע- יש לנ
 יתייק, בלי שר יהיה אם — ייה

 הסנדוויצ׳ים את ישים איפה
ן שליו
 תל- בעיריית אומרים מה 8!

 שר־האיו־ יבין העיסות על אביב
!,, צר, מו ך, שי לי ר  וראש א

ה ׳תליאביב, עיריית מ ל  ש
ט (״צ'יצ״׳) ח  ״ארליך ״ 5 ל

׳ונפגע!״ הצ׳יץ׳
 כרל,ן, יהודה השחקן 8(

 כי טוען איש־עסקים, גם שהוא
שימחה!״ אין ■ארליך, ״כשיש

 שר־החוץ על מספרים 8!
■המ חלף כאשר כי ידיין משה
 לפירמידות, ימעל טס ישבו טוס

 טוס. להנמיך מהטייס ביקש
 ״לא, :באכזבה פלט ■זימן כעבור

 הגן בשביל ׳מדי גדול זה
!שלי'.״
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 שלוש בקאהיר שהותו בעת אימץ ספן־השלום,גחן אייבי
ה כמרבית שיחק, אייבי מצריות. יתומות

 דולר. 800 אחד בערב הרוויח בקאזינו, הישראלים, עיתונאים
 לנבדו שרונה, לבתו מתנות יקנה דולר 300ב־ כי החליט בו־בערב

 500ב״ ואילו אלבלק, איציק הטלוויזיה תפאורן ולחתנו, דניאל
בקהיר. במוסד הגדלות המצריות ביתומות יתמוך הנותרים הדולרים

2106 הזה העולם


