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 ההפסקה בעת ״עינבל״. להקת של הבכורה 11-111

 לוי״תנאי. שרה מנהלת־הלהקה, של בחברתה במיזנון, ואכל שתה
 :לו אמר מצלמתו, את אליו מכוון הזה״ ״העולם צלם את כשראה

 מלא. כשפי אותי לצלם מייוחדת נטייה לכם יש טובה, לי ״עשה
 אופירה של עקבה נתקע מהאולם היציאה בעת תצלם!״ אל אנא

 ״הכניסי : הנשיא אליה פנה שהשתחררה, לאחר המידרכה. במעקה
המעמד.״ את ינציח שהצלם כדי לחריצים, העקבים את שוב

 שר־הדתות• כששמע 0
 על אכו־חצירא אהרון

יוע את שאל האפיפיור, מות
 כאפיפיור בוחרים כיצד ציו

 אמר: לו, שהוסבר אחרי חדש.
לפ פטורה הכנסייה טוב, ״נו,
 אפיפיור לבחור הצורך מן חות

אשכנזי.״ ואפיפיור ספרדי
 מיפלגת־ לישכת ישיבת 0

מוע בבחירת שדנה העבודה,
 עיריית לראשות המערך מדי

 לשעה עד התארכה באר־שבע,
 קם לפתע בוקר. לפנות שתיים

 ואמר: אכן אבא ח״כ ממקומו
 פה נמצאים כבר אנחנו ״אם

 אולי אז הלילה, של כזו בשעה
 את גם זו בהזדמנות נבחר
האפיפיור.״ של יורשו
ייג ראש־הממשלה סגן ■

 מושבע כחובב ידוע ידין אל
 צאת עם וגינונים. כבוד של

 סדרני־ה־ ידעו לפגרה הכנסת
להי נוהג ידין כי לספר כנסת

 בשעת־ אולם־המליאה אל כנס
ב מורמת כשידו ההצבעות,

 אחת, לא למעלה. קבוע אופן
שמנ קרה הסדרנים, מספרים

נו בעיקבות הצביע ד״ש היג
 סיעתו. להחלטת בניגוד זה הג

בהצ ד״ש סיעת תמכה כאשר
 גרום״ חייקה ח״כ של עתה
ה הבנות אי־גיוס בעניין מן,

 ידין ייגאל נכנס לצה״ל, דתיות
כש כהרגלו, המליאה, לאולם

 הצביע וכך על, אל מונפת ידו
 דויד ח״כ סיעתו. החלטת נגד

התע לא גדלדמכ (״דודיק״)
 ידו על והיכה ממקומו קם צל,
שיורידה. כדי המנהיג, של

ש רא סגן של בחדרו 0
תמו את ידין מחזיק הממשלה

מק מעשן כשהוא עצמו, נת
טרת.
 לסגני-דאש-המנד בניגוד 01
 שאם ידין החליט קודמים, שלה
 ראש- מקום את למלא עליו

 זאת לעשות צריכים הממשלה,
 כסאו. ועל בלישכתו ורק אך
 ראש- ללישכת עימו הביא הוא

מזכי את בירושלים הממשלה
 מחופשה שחזרה האישית, רתו

 האישי, עוזרו ואת בחו״ל,
 היה לא למזכירה גונדר. אוד
 של מזכירתו שכן לשבת, היכן

 קלימו־ יונה ראש-הממשלה,
 כך לחופשה. יצאה לא כיץ,
 שהוליד לא-נעים, מצב נוצר

 המזכירות שתי בין מתיחות
השר. של ויועצו
 שר־ של נסיעתו לפני 01

 ארליך, שימחה האוצר,
 בדרום- ימים חודש בת לשהות

 בישיבת דיון התקיים אמריקה,
 הצפויה. הנסיעה על הממשלה

לנ הראשיים המתנגדים אחד
 שר־ היה ארליך של סיעתו

אר הורכיץ. יגאל התעשייה
 עם זאת. לו שכח לא ליך

כמ שלא מינה, לחו״ל נסיעתו
 גדעון הבינוי שר את קובל,
 כלל בדרך כממלא־מקומו. פת
ש הוא ששר־התעשייה נהוג

 שר־האוצר מקום את ממלא
מהארץ. זה של העדרו בעת
 לפני שר־האוצר כשנשאל 0!

 תק- מגיש הוא מדוע נסיעתו
 ״ממשלת־ :השיב צבי-ביניים

ביניים.״ תקציב מגישה ביניים
 ב־ הקיצוץ על בדיון 01

ב שהתקיים תקציב״המדינה,
ה יציאת לפני הכספים וועדת
 פסח ח״כ נשאל לפגרה, כנסת

 לדעתו יצליח אם גרופר
 שלושה לקצץ מישרד־האוצר

המ מתקציב לירות מיליארד
ש ״מי גרופר: השיב דינה.
 מיליארד שלושה לקצץ רוצה
 יוסיפו ביגללו שטויות. מדבר

לתקציב.״ מיליארד שלושה

 יחזקאל שר-האוצר, סגן. 01
לידי הכחשה פירסם פדומין,

למלא שהבנק אמר כאילו עה
 האחרונה בשנה הפסיד כה

ה לירות. מיליון 20 של סכום
 ש- סיפור על התבססה ידיעה

 הפיץ, קאופמן חיים ח״כ
 הפסיד כאילו אמר פלומין כי

 צכי העיתונאי זה. סכום הבנק
ה הכתבים תא יו״ר טימור,
 אל ניגש בירושלים כלכליים

 ״איך :אותו ושאל קאופמן ח״כ
 לא-אמי- הודעות מוסר אתה
 ?״ ועדת־הכספים מישיבת נות

לע ״רציתי :קאופמן לו השיב
 את לקנות לבעלי-המלאכה זור

בזול!״ הבנק
 מישרד־התעשייה, מנכ״ל 0!

 מדוע נשאל מר־חיים, עמוס
 בארץ מסויימת לחברה נתנו

 מיפעל לבניית חורגות הטבות
הת הוא מערי־הפיתוח. באחת

 זה אני,. לא ״זה ואמר: גונן
הממו פרץ, יצחק סגן־השר

 ידי הפיתוח. עיירות על נה
במעל.״ היו לא

 אל מצטרף לאחרונה 01
 בשעה כר־לג, חיים ח״כ

סו על ברכיבה מבלה שהוא
 ארבע. בן פעלתן ילד סים,
 בתו זוחר, של בנה שי, זהו

ב הרוכב בר־לב, של הבכירה
 הבטיח הסוס. על סבו עם יחד
 יובדהו־ שלקראת לנכד, הסב

סייח. עבורו ירכוש לדתו
 גלי של המדיני הכתב 0!

סי צה״ל,  של (״הג׳ינג׳י יו
 שירותו את מסיים לאור בגין״)

 הבל- הצלחתו למרות הצבאי.
לפ החליט בתפקידו תי-רגילה

ולל העיתונות ממיקצוע רוש
באוני ומחשבים פיסיקה מוד

ברסיטה.

 טוענים צה״ל גלי ליצני 01
ביו הפופולארית התוכנית כי

ה היא הצבאית בתחנה תר
 ערב מדי המשודרת תוכנית
תוכנית־החד־ מבט, :בתשע

 המועברת הטלוויזיונית, שות
הצב מהתחנה ישיר בשידור

 העברת של הרעיון הוגה אית.
 צכיקיה הוא מבט שידור

 של החדש מפקדה שפירא,
 על סיפר הוא הצבאית. התחנה
 מחלקת־החדשות למנהל הרעיון

 יכין, חיים הטלוויזיה, של
 צו״ ארנון הטלוויזיה, ולמנהל
ש אחד אותו. שקנו קרמן,
 מנכ״ל היה בתחילה לו התנגד

 ליפני, יצחק רשות-השידור,
ל מסוגל הרדיו שאם שטען

הטל של החדשות את העביר
 של לזכותה זה אין וויזיה,

מטב שהיא, דווקא, הטלוויזיה
חזותית. עה,

 חיים העליון השופט 01
 בית- שופט עמיתו, על כהן

 בתל־אביב, המחוזי המישפט
 בניסוחיו הידוע כהן, בנימין

 קרוב־מיש- (ושאינו המבריקים
 ה־ סיפרותי ״כישרון פחה):

סיפורי-אונס.״ על מתבזבז
 משה הוותיק האמרגן 0!

 עתה עסוק ,72ה־ בן ואלין,
ש שלו, הביוגרפיה בכתיבת

 על מעניינים פרטים יגלה בה
 הבידור, בעולם מוכרים אנשים

 הקאר־ בתחילת בדרכו שניקרו
ש זה היה ואלין שלהם. יירה
ה התימניה הזמרת את גילה

 שרה־אסנוז בארץ, ראשונה
ה אשתו גם שהיתה הלוי,

 את גילה אחר־כך ראשונה.
 אסתר התימניות הזמרות

 צפירה ונדכה גמליאלית
זילבר). אריאל של (אמו

ל שהעלה הראשון היה הוא
אחרו חנה הזמרת את במה
ב האמנותי מנהלה והיה ני,

רו היה ואלין שנים. 10 משך
 ואת מסיפרו, סרט לעשות צה

 דני לבנדיחידו, לתת הבימוי
הטלוויז מבמאי אחד ואלין,

 עתה עסוק דני הלימודית. יה
המא מתוכניות כמה בבימוי

 הלימודית, הטלוויזיה של מין
זה. זהו

 הצגת־הבכורה לפני יום 01
 בקר־ סופמישחק המחזה של

ה התיאטרון שמעלה יית־גת,
 איציק השחקן שבר חיפאי,

התפ את המגלם ויינגרטן,
 רגלו. את במחזה, הראשי קיד

 צ׳יל" נולה ההצגה, במאית
 מג־ אל בהיסטריה פנתה טון,

 קוטלר, עודד הל-התיאטרון,
 קוטלר, התקלה. על לו וסיפרה
ב שלו הקאריירה את שהחל

 התעצל, לא כשחקן, תיאטרון
תפקי את שעות 24 תוך למד

לבמה. וקפץ ויינגרטן של דו
הפלילי.שהתנ במישפט 0(
שו הדוגמנית נגד השבוע הל
 איז״ העדה נחקרה חנני לי

 ארבע במשך מנדוזה כלח
 התובע, על-ידי רצופות שעות

 ורטהיים. שלמה עורך-דין
 החקירה כשהחלה מכן, לאחר

פרק על-ידי הארוכה הנגדית
 עורך־הדין שולי, של ליטה
ופ התובע קם לידסקי, צכי

 :קדמי יעקב השופט, אל נה
 לה יאפשר אולי עייפה. ״העדה
 עורך- בישיבה?״ להעיד אדוני

הסני ״גם :העיר לידסקי דין
השו ענה כך על עייף!״ גור

 מבקש.ממך היה ״התובע פט:
!״שב — כן גם

 להימשך,״ חייבת ״ההצגה 01
הבי שחקן בשרו על למד זאת
 באותו אפרוני. יהודה מה

 מהסר- מברלין, חזר שבו יום.
 נפטר מלובלין, הקוסם טת

 ביל- ימים שלושה אחרי אביו.
 בהצגת אפרוני הופיע כבר בד

קיץ. ליל חלום הבימה
(מיכ אפרו* השחקנית 0!
 הלומדת לכיא, שלי) אל

 למישחק, בבית־ספר בניו־יורק
 בחופשת־מולדת. בארץ נמצאת

תס בשני מעיינת היא כרגע
 אחד ואם לה, שהוצעו ריטים

 היא לבה את יכבוש מהם
כאן. חופשתה את תאריך
 הגלריה-לאמנות בפתיחת 01
עתי פסלים המייבאת סיאם,

ה שהתקיימה מתאילנד, קים
 רבים, שחקנים השתתפו שבוע,
 כן־סירא, יענקל׳ה ביניהם
 כה־ ומוטי זינגר גדעון

 השח־ הם הגלריה בעלי דכי
ה ואחיו כר־אור אורה נית

 כה״ שרגא מוטי, של צעיר
רכ.
 נקלע בלתי־נעים למצב 0!

 (״טומי״) יוסף העיתונאי
ה תוכנית את העורך לפיד,

 צריך לפיד הדיעות. לכל רדיו
ה את בתוכניתו לראיין היה

ש גרינשפן, סמי עיתונאי
 להקלטת הגיע לא מה משום

 לפיד במועד. החיה התוכנית
 הוא עשתונותיו. את איבד לא

 המראיין את ראה כי נזכר
 אגמון (״יענקל׳ה״) יעקב
 מקליט כשהוא סמוך, באולפן

 אישיות. שאלות תוכניתו את
 האולפן מתוך אותו שלף הוא

 גלי מעל ויכוח איתו וניהל
 אט- של פוליטיזציה על האתר

מיי כשלפיד צעי־התיקשורת
ה את ואגמון הימין את צג

* שמאל.
 צ׳צ׳ד! אומרת מה 0!

 גאזי, של נסיעתו על חקק
השלום מישלחת עם בעלה,

4*


