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״מורשה" תוכנית על שריהחיווך של דעתו
 והתרבות שר־ד,חינוך ₪

 בהצגת־ נכח ׳המר, זכדלון
 החדשה תוכניתה של הבכורה

 והצטלם בת־דור, להקת של
 לבושות רקדניות שתי בחברת
מהאו כשיצא הדוקים. טייטס

 הצעירים אחד לעברו קרא לם
 חיז־ ״חירבת :בהצגה שנכחו

כן?!״ וחירבודטוסיק לא, ער,
ל י ^ מ ^ ־ ׳ ■ ־  מצא ־

 אי־ נגד להפגין משלו דרך
 חיזעה חירבת הסרט הקרנת

 עימו הביא פעיל בטלוויזיה.
״ס. יזהר של סיפורו את ) 

 לישיבת סמילנסקי יזהר״)
 קרא הכנסת, של החינוך ועדת

הישיבה. כל במשך לעצמו בו

 ניגש שריד יוסי ח״כ 9
 המר, השר אל הכנסת במיזנון

במקום ״אולי :לו ואמר
בטלוויז תקרין חיזעה, חירבת

תוכ את וחצי שעה במשך יה
 מעניין בטח זה ? מורשה נית
 המר: השיב הציבור.״ רוב את

 יותר תוכניות אין יש. ״מה
?״ טובות

 הקיפה עיתונאים קבוצת £11!
וניס המר, את הכנסת במיזנון

 על דעתו את מפיו להציל תה
 היה לא המר חיזעה. חירבת

 לא ״אני ואמר: להגיב, מוכן
 יפה, הסרט אם להגיד מוכן
לא מוכן אני חשוב. או ארוך

אותו.״ שראיתי רק שר
 שהתקיים בכנס־מחאה 01

 כדי בתל־אביב צוותא באולם
 הסרט הצגת אי על למחות

הש בטלוויזיה, חיזמה רבת חי
 הכהן שמואל הרב גם תתף

 אומרת מה שנשאל אבידור,
 ואג- אימנים השתקת על ההלכה

 ״כתוב: הרב: השיב שי־רוח.
 ידום. ההיא בעת והמשכיל

 אכן ההיא שהעת כנראה
הגיעה.״

 אגסי, יוסף פרופסור 01
 בכנס־המחאה הוא גם השתתף
 דבריו את ציטט הוא בצוותא.

 מר־ הפרופסור אשתו, סב של
 בשעתו שהאשים סוכר, טין

 באחריות גרמניים אנשי־רוח
ב נגעו שלא למרות לשואה,

הנוכחים אחד מעולם. נשק

 לפתיחת יוצאת״דופן בתילבושת הופיעה7* נירה
נחיי־ ג׳סי הבמאי של פרספקטיבה״ ״מיסעדת

 יעקב השדרן בידידה, מלווה כשהיא אלוני, מירי הזמרת וידידתו סי
 המסיבה, אורחי בפני בזימרה להופיע התנדבה נירה בן־הרצל.
מולדת. שירי של במחרוזת אותם להדליק הצליחה

בן־אריעזו גאולה
 בגלריה שבועיים לפני שנערפה מסינגר משה של התערוכה

 ששרדה מתמונה דווקא התלהבה גאולה אולם ביפו• וחצי 13
 קופל הצייר של זו,,תמונתו בגלריה שנערכה הקודמת מהתערוכה

 ניגשה המחיר על מתמקחת היא עוד אותה. רכשה והיא שווארץ,
 על לוותר ממנה וביקשה יריב בנה אשת בן״אליעזר, דליה אליה

 גמר אחרי התמונה. את ורכשה ויתרה, לא גאולה למענה. התמונה
 על לה וסיפרה שיר, מרים העיתונאית גאולה אל ניגשה העיסקה

גוריון. בן דויד אביה, עם שנים לפני ערפה שאותו ראיון

 :וקרא ברוגז דבריו את קטע
שמע לנאצים השוואותיו ״את

 אגסי: השיב בטלוויזיה.״ כבר נו
 ההשוואה שאת מקווה ״אני
 כלא ההיסטוריה תוכיח שלי

עו לדראון תירשם והיא נכונה
 שאני וחלילה חס אבל לם׳

אצדק.״
 שר־ה- אל כי העובדה 111!

 מג- ארליך, שימחה אוצר
 סיוון ם עמיר מישרדו כ״ל

 בחרם המילחמה על והממונה
 הצטרפו הלפרין דן הערבי,

 לדרום־ בנסיעתם נשותיהם, גם
 הגיב רב. זעם עוררה אפריקה,

 של ״אשתו :שריה,אוצר כך על
 לאף עולה לא סיוון עמירם

 כרטיס- לה מגיע כסף. אחד
 של אשתו היותה בתוקף חינם,
 אל של מועצת־המנהלים חבר
על.״

מתלו במישרד־האוצר 01
 של החדש המנכ״ל כי צצים

וה התעשייה מישרד־המיסחר,
 מר״חיים, עמוס תיירות,

 דויד מישרד־האוצר ודובר
 בנוח שלא חשו חיים מר״
 נסעו שלדרום־אפריקה משום

ש והחליטו נשואים, זוגות רק
 שם־ ובעזרת העניין, לצורך

 הם גם יסעו הזהה, מישפחתם
כזוג.

ה ,ראש־ר,ממשלה סגן 0!
 ישב ידין, ייגאל פרופסור

 והזמין הכנסת במיזנון השבוע
 לו הגישה המלצרית קבאב.
ק חתיכות שלוש ובה צלחת
 בצלחת, מבט העיף ידין באב.
ב לה ואמר למלצרית קרא

 ' משלמים זה ״בשביל זעף:
 לירות עשר לירות. שלושים
 קבאבז! קציצת כל בשביל

ה כזה?!״ דבר נשמע איפה
 הצלחת את החזירה מלצרית
 הצלחת חזרה ומשם למיטבח,

 גם עליה כשנוספה ידין אל
צ׳יפס. מנת

 לשעבר, ראש־ד,ממשלה 0
פופולא אינה מאיר, גולדה

באוני הסטודנטים בחוגי רית
 הסטודנטים תל־אביב. ברסיטת

ש העובדה בשל כי מתלונים
 הברון ברחוב מתגוררת גולדה
 דורשים ברמת־אביב, הירש
לאוניבר הסמוך הרחוב, דיירי
 במיוחד גבוהים מחירים סיטה,
 ה- שם. שכורות דירות עבור
לוח־ד,מודעות על פורסמה בוע

באוניבר ליתאטרון החוג של
שקר מודעה תל־אביב, סיטת

 מדירתה, לעקור לגולדה אה
 ברחוב לדירה שהשכר כיוון
 עתה מגיע מתגוררת היא שבו

לחודש. לירות 3,500ל־
 ביותר החדשה הבדיחה 81

 ושר־ה- ידיו ״ייגאל בכנסת:
 אכו־חצירא אהרון דתות,
ה מישרדי במיסדרונות ניראו
ה למעשיהם, כשנשאלו טאבו.
 כל את להעביר ״באנו שיבו:

 דויד שר־ד,קליטה, בדיחות
שמנו.״ על לוי,
הת האחרון השישי ביום 0!

ה השגריר בבית מסיבה קיימה
 לואיס, סמיואל אמריקאי

 הבידור את בהרצליד,־פיתוח.
 עקיבא ח״כ סיפקו במסיבה

לאו שירי־מולדת ששר נוף,
 בתו לואיס, וסאנדי מיים

 בגיטארד, שניגנה השגריר, של
האמ זמר־המחאה של משיריו

 על הגיב דילן. ביב ריקאי
 ״מעניין האורחים: אחד כך
ב מסיבה מתקיימת היתד, אם

ב ישראל שגריר של ביתו
ה לבת נותנים היו וושינגטון

 האורחים לפני לשיר שגריר
 של שירי־מחאה האמריקאיים

לוין.״ חנוך
 ■ מפרגנים שאינם יש 0!

 הטלוויזיה, של הכלכלי לכתב
 קושניר, (״קושי״) אכרחם
בשג כלכלי כנספח שהתמנה

העי בלונדון. ישראל רירות
 השבוע טען גולן ׳מתי תונאי

 קושניר כי הטלוויזיה, במיזנון
 אוב־ על כ״פרס במינוי זכה

 גולן עיתונאית.״ ייקטיוויות
 קונסול של במינוי זכה עצמו

 באוטאווה, ישראל בשגרירות
קנדה.

 שי- של הצבאי הכתב
 דניאל, רוני דורי-ישראל,

 במצריים לשהות כבר הספיק
 בקאהיר החלו מאז פעמיים,
 היש- הצבאית הוועדה ישיבות

הרא בביקורו ראלית־מצרית.
משי עצמו על רוני נטל שון
 מישרד־ אנשי את ללמד מה:

 אנשי- ואת המצרי ההסברה
 שירים אותו, שליוו הביטחון
 הסתבר השירים, מכל עיבריים.

אצ שנקלט העיברי השיר כי
 אחים, ״חושו היה ביותר לם

 חושו / פעמינו נרימה / חושו
 אבותינו.״ לארץ / חושו אחים,

ב־ דניאל פגש השני בביקורו

2 2111 הזה העולם0


