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 יצחק המיועד הנשיא קציר,

 במתח וראש־הממשלה, נכין
 המתח את שכח הוא אולם רב,

 כי לו נודע כאשר והחגיגיות
 בית״ר־ירו־ הכדורגל קבוצת
 בני- לקבוצת הפסידה שלים
 תפס אנג׳ל תל־אביב. יהודה

 ״אוי וקרא בצער, ראשו את
 היה שבו ברגע בדיוק ואבוי!״

בגין, מנחם פני את לקבל צריך
 כל את ברכו כאשר ■

 הבמה, מעל הנכבדים האורחים
הצ לא הסרט, הקרנת לפני

ני המדינה נשיא אשת טרפה
 הקהל לתשואות קציר נה

כא רק שנקרא. שם כל אחרי
 ואת פועלה את מישהו ציין שר

 אירגון עבור בעלה פעולת
 כף קציר נינה מחאה הווראיטי,

יפה מאד, ״יפה :ואמרה
!״מאד

 שהוא הסרט, אחרי 8!
 ה- העסקן לדמות מסכת־לעג
מוכר שהיה כפי מאפ״יניקי

 על- זה בכביש שנסעו הנהגים
 שרשם קבוע, שוטר הצבת ידי

 שנסע מי לכל דו״חות־תנועה
 זה שלשוטר מובן אולם שם.
 חברי- על השפעה כל היה לא

 כדי מחסינות. הנהנים הכנסת,
מח חסמה הבעייה, על להתגבר

הכ את ציבוריות עבודות לקת
 וחפרה גדול, מחסום על־ידי ביש

 שלא כהן־אורגד, תעלה. סביבו
 נאלץ החסימה, דבר על ידע

 חזרה, הדרך כל את לעשות
ה בכביש לירושלים ולנסוע

רגיל.

 אחר לחבר־כנסת גם 8!
כא מכוניתו. עם תקלה קרתה

 (״גום־ אלייקים ח״כ נסע שר
התנ במכוניתו כדיאן טב״)

ש אג״ד, של אוטובוס בו גש
 רק המכונית. את לחלוטין מחץ
מנוסעיה. נפגע'איש לא בנס

 לעצמו נטל בדיאן אגב, 81
חבר־ תואר את סופי באופן

שובר וזרמו אמיר דאק
תחרות על החליטו ביניהם לסכמו כדי פוליטי.

 ובנקאי ח״כ ווה העבודה, ממיפלגת ופועל ח״כ וה
 לוויכוח ונגררו שעבר בשבוע נפגשו לעם, ממיפלגת

אמיר. ז׳אק כמובן ניצח שבה ידיים״, ״הורדת של

אבוחציוה אחרון
עובדיה והרב גורן שלטה הרב הראשיים,

 שהיתה המפד״ל בוועידת היחידה הדמות היה שר״הדתות,
 הרבנים שני בין המארגנים הושיבו אבו״חצירה את מאד. מתוחה

:סיפר ואבו״חצירה יוסף,

הצי בחיים מסויימות בתקופות
 שר־ נשאל במדינה, בוריים

ש (״אריק״) אריאל החקלאות
 עדיין הסרט לדעתו, אם, רון

שמיש־ למרות כיום, אקטואלי
לועג הוא שלו העסקנים טר ף

האחרונות. בבחירות התחלף
סי יש מישטר ״לכל :תשובתו

כזה.״ למצב להגיע כוי
 הצגת־הבכורה אחדי !■

 לנסוע האורחים כל התבקשו
 רחבודה־ אל מבית־הקולנוע

שם, יפו שער שליד קוקטיילים
פני את יקבל להם, הובטח כך
ירושלים, ראש־עיריית הם

 במסי- באורחיו קוליק, טדי
 כל הסרט. לכבוד בת־קוקטייל

 המארה מלבד הגיעו האורחים
 מחצי־שעה ביותר שאחר עצמו,

 טרח לא סוף־סוף, וכשהגיע,
להתנצל. כלל *

 חגיגות משהסתיימו 8!
 סיגלית בפי היתד, העצמאות
 11דד בת בתו ©צא, (״סיגי״)

 ירושלים ראש־עיריית סגן של
 מצא, יהושע הליכוד, מטעם

 השנה לחגיגות הצעת־ייעול
 בפני העלתה שאותה הבאה,
 אלוף־פי- את להחליף אביה:

 ©שה האלוף קוד־המרכז
 הסברה לוי♦ וחצי״) (״מוישה

גבוה, כך כל ״הוא סיגי: של
שי יצחק הכנסת ויושב־ראש 4

גמד. כמו עליידו נראה מיר
 ליושב־ראש נעים לא זה אז

הכנסת.״

 אירע לא-נעים מיקרה 81
 יגאל לח״כ שעבר בשבוע

 כחברי- אורגה כהן־אורגד.
 מתל- לנסוע נהג רבים כנסת
 בכביש וחזרה לירושלים אביב

לצי נפתח לא שעדיין החדש
מגיפת על התגברה מע״צ בור.

 תואר ביותר, הקמצן הכנסת
 השמינית בכנסת שמור שהיה

כא ידידיה ח״כ, שהיה למי
 להביא נהג שבארי בעוד רי♦

 מהבית, כריכים הכנסת למיזנון
 ה־ מיזנון את בדיאן מחרים
הכ במיזנון רק ואוכל ח״כים

ב נמוכים המחירים שם ללי,
הרבה.

 האישי עוזרו כששמע 81
 מיפלגת־הע- ראש יושב של

 בועז פרס, שימעזן בודה
 ממונה שהיה מי אפלכאדם,

 כי הישראלי, הסרט עידוד על
עו שטראוס פיטר השחקן

 של דמותו את בסרט לגלם מד
ו בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 דה־ רוכרט השחקן אילו
 משה של דמותו את ניר״
 דה־נירו ״לגבי אמר: דיין,

 לגבי אבל השגות, לי אין
 שיחליפו מציע אני שטראום

לואיס״ בג׳רי אותו
 לאישיות־חשו־ כשנמסר 81

 דה־נירו רוברט כי בה־מאוד
 שר־החוץ של דמותו את יגלם
 על הוליבודי בסרט דיין משה

 דרך, אבני דיין, של ספרו פי
 ״ברור אישיות: אותה הגיבה
 שחן- כך הסנדק, הוא שדיין

 מתאים הכי המועמד הוא נירו
 יחליט כן אם אלא לתפקיד.

 עצמו על לקחת פאצ׳ינו־ אל
 פא- שיחק כזכור זה.״ תפקיד

סנדק, בסרט הסנדק את צ׳ינו
 את שם שיחק ודי-נירו ב/ חלק

אחיו.

 סדרני שוותיק לאחר 81
 יצא ציגלר, יצחק הכנסת,

 אחר, סדרן הפך לגימלאות,
 לנושא צ׳יצ׳רסקי ישראל

ש יודעים מעטים זה. תואר |
לע־ נאמן כה הוא צ׳יצ׳רסקי !

שומרים. שני בין אסיר כמו ״הרגשתי

 יכול אינו שהוא עד בודתו
ב הכנסת. ממישכן להיפרד

 ישיבות מתקיימות שבהם ימים
ה צ׳יצ׳רסקי, נשאר המליאה
 ב־ ללון בתל־אביב, מתגורר
מישכן.
 ,30ה־ חגיגות מנכ״ל 81

 פגש אדמ״ן, דויד הפירסומאי
 בראש־עיריית שעבר בשבוע

 לו: ואמר קולק טדי ירושלים
 את הנחית כאשר מזל. יש ״לך

 יום־העצכד במוצאי הקונצרט
 ז׳אן- החלילן כי סיפרת אות

 שעה רק הגיע ראמפל לואי
אי בלוד. מנמל־התעופה קודם

 נמל־הת־ אומר אני הייתי לו
 נמל־התעופה ולא לוד, עופר,

 אומרים היו מייד בן־גוריון,
בכוונה.״ שזה

 (״פאפו״) אלי המלונאי 8'
הת נשיא סגן פאפושאדו,

 טייל בתי־המלון, בעלי אחדות
רו בחוצות אכיה אשתו עם

אופ לידם נעצר לפתע מא.
 שחטף צעיר קפץ מעליו נוע,
 בידיה שהיה הפרווה מעיל את
 האופנוע אל זינק אביה, של

להת הלכו הזוג בני ונעלם.
ב פאפו קבל במישטרה. לונן

 ״בכל התורן: השוטר אוזני
 גונבים לרומא בא שאני פעם
 השוטר בו הביט משהו.״ ממני

 אתה ״מה :ואמר מתנצל במבט
 את גנבו האיטלקים רוצה?

 לשעבר, שלהם ראש־ה,ממשלה
מ יגנבו שלא אז מורו, אלדו
?״ זרים

 קוד אבשלום לבלש! 8׳
האיטל על משלו דיעה יש

 אינז־ הרדיופונית בפינתו קים.
 בגלי־ המשודרת רוטב עם רות

 ש- ״כיוון קור: הציע צה״ל,
נוהגות האדומות הבריגאדות

קורבנו של בברכיהם לירות
 באטלס, להוסיף כדאי — תיהם

 תחבושת האיטלקי, המגף על
ב אמר ועוד הברך.״ על גדולה
 קרא ״האפיפיור עניין: אותו

 של לרוצחיו לסלוח לנוצרים
 מתכוון הוא אולי מורו. אלדו
 להם... יושיטו שהנוצרים לכך
השנייה.״ הברך את

 רשות־השידור מנכ״ל 81
ה בשבת ראיין לכני, יצחק

 גילה השחקנית את אחרונה
שבתר ערב במסגרת אלמגור

 לבני התנצל בתל-אביב. בות
 ״אותך בראיון: שהחל לפני
 שבעלך ידוע כי לראיין, קשה
ב ביותר הטוב המראיין הוא

 הוא גילה של בעלה מדינה.״
 עצמו שלבני אגמון, יעקב

קבי לו להעניק לאחרונה סרב
 למרות ברשות־השידור, עות

 מזה ראיונות־רדיו עורך שהוא
שנה. 12

לנ הנוהגים הישראלים 8!
 רפי של האפריקאי בכפר פוש

ץ פ ל  להיתקל עשויים באילת נ
 חדשה: באטרקציה בקרוב שם

 ״חרגול״, משאבת עם באר־נפט
 נפט ביממה. שעות 24 שתפעל
 אך במקום, נתגלה לא אומנם
 חרגול להתקין משתוקק נלסון

 מהתפאורה כחלק בכפרו כזה
 שלו היחידי החשש הכללית.

המש התקנת בעיקבות כי הוא

 אד את המדינה תפקיע אבה,
 החוק פי על שלו. הכפר מת

 0 להפקיע המדינה רשאית
 נפט מתגלה שבה חלקת־קרקע

 ש הממשלה את תשכנע ״ולך
 קי בןזור רק חרגול התקנת

י נלסון. חושש !״שוט
 הקומנד יחידת איש 8!
 (״ג׳יבל יצחק לשעבר, 101

 במיס הגיע, ג׳יבלי, הקטן״)
 ל במיזרח־הרחוק, טיולו גרת

 בישראלינ שם כשפגש יפאן.
 1סיפ ביפאן, למעשיו ששאלוהו

 ב להרצות כדי לשם הגיע כי
 מועדוני-לילה שומרי של כנס

 ביו המפתיעה הפגישה אולם
 ב שנסע בעת ליו אירעה תר

 ״ב] ליוקוהומה. מטוקיו רכבת
 יפאניו אשה ישבה מולי ספסל

 כשמשקפי־שמ־■ כבדת־מישקל,
 ״הרגש ג׳יבלי. סיפר לעיניה,״

 אלי לפנות רוצה היא כי תי
 שע; חצי אחרי מתביישת. אך
 לפת שלפה היא נסיעה של

 הז העולם של גיליון מתיקה
 המונ הייתי בו. לקרוא והחלה

 משקפיז את הורידה אז רק
 דור״] רותי זו כי לי והסתבר

 שהתפרסמ נגבה, קיבוץ בת
 נהגו היותה בזכות בארץ

 ל בדרכה היתה היא משאית.
 ש חלמיש, גידעון קפטן

 מ באחד שבתה שלו האוניה
יפאן.״ נמלי
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 שעכו כשבוע המפד״ל ועידת אורחי היו בכנסת, המפד״ל סיעת
 הורבי יגאל שרים, שני רק ישבו האומה, בנייני שבאולם מאחר
 המכו במקומות לשבת השניים הובלו ניסים, ומשה
פנויינ הכיסאות היו שם הראשונה, בשורה בדים,

21 2125 הזה העולם




