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ובגין, שהניא השונה את שנח ס״מון מד
לבית־החוליס שנשלחו הנוחים כל את הביתה לקח ונלאטרשוון

 יו״ר של הגדול יומו 01
 ח״כ בכנסת הליכוד סיעת

 לפני הגיע: שריר, אברהם
 בממשלה, אי־האמון הצבעת

 הבנות אי־גיום פרשת בגלל
 שר־החוץ אליו ניגש לצה״ל,
 שאינו לו ואמר דיין משה

ובי להצבעה, להישאר יכול
 סרב שריר להיעדר. רשות קש

 לאחר־מכן היעדרות. לו לאשר
ו רבה, בגאווה במיזנון הלך

 בדרכו, שניקרה מי לכל סיפר
דיין. למשה סירב כיצד

 לימד בנימוסים שיעור 0!
 וייצמן עזר שר־הביטחון

ה רשת־הטלוויזקז כתב את
 בבית־ה־ אן־בי־סי אמריקאית

 לאחר מייד קייקר♦ דוג לבן,
 ארצות- סגךנשיא עם שנפגש
ב ימונדייל, וודטר הברית,

 בירושלים, דויד המלך מלון
והק המלון של לבאר עזר ירד
ש זמרת של לזימרתה שיב

רעיי בפסנתר. עצמה ליוותה
ה עימו. היתה ראדמה, תו,

 את והציג אליו ניגש כתב
בשא אליו פנה עזר אך עצמו,

 רואה לא ״אתה לו: ואמר גה
לזמרת?״ מקשיב שאני
 יותר נעימה תקרית 0

הכ עם לשר־הביטחון אירעה
 רשת, אותה של היפה תבת

 שניגשה כראון, -הילארי
 רוצה ״הייתי לו: ואמרה אליו

 לא בדאון אתה.״״ מה לדעת
 נכנס עזר המישפט. את סיימה

 הייתי ״ואני ואמר: לדבריה
 עושה את מה לדעת רוצה

הערב.״
 התנועה מראשי אחד 0

 גיל המישפטן עכשיו, לשלום
 לבדוק יש כי אמר לייטנד,

 בין שיתוף־פעולה קיים אם
 מנהיג ובין מילוא רוני ח״כ
כשנש קזאפי. מועמד לוב,
 שניהם ״כי השיב: מדוע, אל

השלום.״ את לטרפד מעוניינים
 מ־ יותר לכת הרחיק 0׳

כר נחום העיתונאי לייטנר
 מילוא על קטע שפתח גע,

 השבוע בדבר הקבוע במדורו
 חבויות ״האם :אלה במילים

(לי מילוא רוני בחבר־כנסת
 ? הומו־סכסואליות נטיות כוד)

 הח״כ את המחבבים גורמים
 יסוד להם שיש טוענים הצעיר
הנכ לח״כ שיש להניח סביר

 למשהו.״ מסויימת נטייה בד
סא הערה כמובן, זאת, היתד,

 הח״כ את לגנות שבאה טירית,
 עכשיו שלום את החשיד כי על

 מבלי הסי-איי-אי, עם בקשרים
כלשהי. הוכחה לכך להביא
 ועדת־החוץ- בישיבת 0

 אל דיין משה פנה והביטחון
 שימעון האופוזיציה, איש

 ״על-סמך אותו: ושאל פרס,
 נשיא עם לדבר הולך אתה מה

 ״על- פרם: לו השיב מצריים?״
נבחרנו פיו שעל המצע, מך0

הנו לכנסת אני וגם אתה גם
כחית.״
ל נסיעתו לפני יום 01
 בכפרים לסיור פרס נסע ווינה

סי כפר בכל בגליל. הערביים
 המשיל שבו ערבי, משל פר
 הנושא לגמל האופוזיציה את

 ובדרך למכה, גבו על סוכר
 עצמו את להזין מוכרח הוא

 הערביים הנכבדים בקוצים.
המשל. למשמע בנימוס הינהנו

 גרוסמן חייקה ח״כ 0!
 שדיין פלא זה אין כי טוענת
״ אם פרס לפגישת מתנגד  אנ
 ״אחרי אלסאדאת. וואר
 ״פרס גרוסמן, אומרת הכל,״
 ואילו הבום, עם להיפגש הולך
ה עם להיפגש הולך דיין

 לפגישתו מתכוונת היא שמש.״
 שר־החוץ עם דיין של הצפוייה
המצרי.

 גיוס על הדיון בעת 0!
שולמית ח״כ צעקה הבנות

מ חברי־הכנסת לעבר אלוני
״אתם :אגודת־ישראל טעם
ממל לא אתם ציוניים! אנטי
 למדינה!״ חובותיכם את אים
 : גרוס שלמה ח״כ לה ענה

 את ממלאים אנחנו איך ״ועוד
ו לבני־ברק בואי !החובות

המס הילדים אלפי את תראי
 התערב !״ברחובות תובבים

 והעיר: אליאם לוכה ח״כ
מו מיזרעה זו בני־ברק ״מה,

?״ ניציפלית
טו פעיל מאיר כח״ 01

הב של ההצהרה נוסח כי ען
מ פטור לקבל שתרצנה נות,

 :יהיה דת, מטעמי צבאי שרות
למטה.״ החתומה ״אני

 פסה מעתלית, הח״ב 0!
 ותופס הולך גרופר, (״פסי״)
ה כליצן בטוח מקום לעצמו
 שיחרור על הדיון בעת כנסת.
 דוכן־הנואמים על עמד הבנות
'כש מלודרמאתי, בקול ודיבר

הביקיני סיירת את מציע הוא

 ב- מצד,״ל משתמטות שתאתר
ה ההצעה למשמע חופי־הים.
 ח״כ היה יכול לא פנטסטית

 וצעק להתאפק רוזרליר דני
ת עוד הפעם, ״עוד לעברו:
 דיר־ מרדכי ח״כ גם פעם!״

 מפסח דרש מד״ש שוכפקי
רוצים בים, ״רוצים :גרופר
 הצטרפה השניים אל ביס!״

 גרופר בצעקות. ח״כים מקהלת
 לו ואמר היושב־ראש אל פנה

היושב־ראש, ״אדוני :בנחת
 עד לשבת, רגע יכול אני אולי

לצעוק?״ יגמרו שהחברים
 השבוע הונהג חידוש 0!

כ ירושלים. של בחיי־הלילה
 ► ה־ בית מועדון מחדש שנפתח
 שני בצלאל. בבניין אנזנים,

 חיי- את המכירים ירושלמים,
ולפ לפני הבירה של הלילה

שיוד אליאס, ראיף — נים
 עין־השמש כי אומרים דבר עי
מעש למעלה מזה שזפתהו לא

 לישון הולך הוא שכן שנה, רים
 השחור והפנתר הזריחה, עם

 חברו - מרציאנו סעדיה
 את מחדש ״לעורר כדי יחדיו

 שהוא ראיף, לדבריהם. העיר,״
 (גוש- ג׳יש הגלילי הכפר יליד

 למישפחה בן וסעדיה, חלב),
 במו- הנהיגו יוצאי-מרוקו, של

מאכ של עשיר מיבחר עדונם
 אחת את ושיפצו המיזרח לי

 בעזרת הפנימיות החצרות
ה במסיבת מגוונת. צימחייה

 גדולה מישלחת נכחה פתיחה
 מחנה ח״כי חברי־כנסת: של

 פעיל, ומאיר אליאב לובה שלי,
 ח״כ סעדיה, של מוזמניו שהיו
 שהיה זייאד, תאופיק חד״ש
ד ׳א צ וח״ב ראיף, של מוזמן

ב בן־בית שהוא כיטון, לי
מקום.
לע הצליחו שלא מה 01

אמר שנים שלוש במשך שות
טל ותחנות רדיו תחנות גנים,
 הצליח בעולם, גדולות וויזיה

 .20 בן ישראלי חייל לעשות
 תוכניות עורך קוטני, ידאב

 הצליח צה״ל, בגלי מוסיקליות
 הזמר סיימון, פדד את לשכנע

ל לאפשר הנודע, האמריקאי
 את בשידור־חי ולשדר הקליט

ביש שנתן הקונצרטים אחד
 היה: כך שהיה ומעשה ראל.

 למסיבת-העיתוג- בא קוטנר
 הוא לסיימון. שנערכה אים,

ב כשגילה האמן, את הפתיע
ב בלתי־רגילים וידע קיאות

 בתום שלו. זבקאריירה מוסיקה
להיפ סיימון הסכים המסיבה

 שיחפוץ. עת בכל עימו גש
 שנערך לקונצרט, הלך קוטנר

אח בירושלים. האומה בבנייני
 סיימון אל ניגש הקונצרט רי

 אלפי מכיר ״אני לו: ואמר
 אותך, לראות שמתים חיילים

 עבור לשלם כסף להם ואין
 להם נשדר שלא למה כרטיס.
הס סיימון ?״ שלך חיה הופעה

 עשתה וכך במקום, בו כים
שלא מה את הצבאית התחנה

הבינלאומי, הקולנוע של הנשיות סמלדורן סופ״ה
 שם חקאריביים, באיים בעירום צולמה

 בונד ג׳יימס של דמותה את מגלמת היא שבו בסרט משתתפת היא
 ,44ה־ בת לורן, סופיה נדרשה הסרט צילומי לצורך נקבה. ממין

 מאה בעזרת זאת עשתה היא מישקלה. על קילוגרמים שני להעלות
באיים. הצילומים לאתר איתה שלקחה ספאגטי, של קילוגרם


