
מן ס הר בהקלטת השתתף קו
 צה׳׳ל, גלי של הפומבית דיו

 אצבעות״. בחמש ״תרגיל בשם
 כפי אופיו, בניתוח זכה הוא

 על־ידי בכתב־ידו, שהשתקף
ה הגרפולוגית רן, חנ המ קו

 אנונימי. כתב־יד לידיה קבלת
 איש־צי- שהוא גילה כתב־ידו

 אך ערמומי אינטליגנטי, בור,
ש־ הוא שהפתיע מה טוב־לב.

 ביותר המפורסם האיש היה ג׳ון, אלטון של במופע בתופיו המשתולל המתופף 1*11□ דיי■
7|1 - 1  ואנשי ג׳ון לכבוד שנערכה למסיבה ביפו, וחצי״ ״שלוש־עשרה לגלריה שהגיע 1

 למחמאותיהם האזין וצנוע, ביישן כאדם במסיבה נתגלה הבמה, על כל־כך המלהיב קופר, שלו. הלהקה
 באנגליה. נשארה אשתו בעוד אלפינדיה, היווניה, חברתו עם ארצה הגיע הוא מאופק. בשקט מעריציו של

דולר. 200ב־ מציוריו אחד קנה וקופר פיינגרש, עודד הצייר של תערוכתו פתיחת בערב נערכה המסיבה

לי אחרים אנשים שולח חבקז
 פועל זוהר עזרה ואילו רות,
ב זאת ׳עשה השיטה לפי.

!״ עצמך'

 גרופר פסח חבר־הכנסת 01
 לארוחות־צהריים, זקוק אינו

 נוספת בארוחה זכה הוא אך
 ה- באחד כשביקר בהתערבות.

 ועדת-החוץ-ווד כחבר ימ״חים,
 מפקד־המ־ עם התערב ביטחון,

 במצב שאינו טנק שימצא קום
 על באקראי הצביע הוא תקין.

להפ ניסה הצוות מסויים, טנק
המ תיפקד. לא והטנק — עילו
הצוו כל את העלה הנרגז פקד
 להתניע ציווה לטנקים, תות
תיפ כולם ואכן — כולם את

 האחד מילבד — כראוי קדו
גרופר. הצביע שעליו

 קוני בעבר שהיה מי 0!
בא אוסטריה של סול־הכבוד

 שהוא גוטסמן, לאיוש רץ,
לאר החליט סוכן־ביטוח, כיום

ל לוותיקים. טניס תחרות גן
 ז׳אק את הזמין כך שם

 שהיה מי שכאן־דלמאס,
 כ־ ונחשב צרפת ראש־ממשלת

בת להשתתף מעולה, טניסאי
 לארגן הבטיח אף הוא חרות.

 יצחק אחר, נכבד פרטנר לו
 ביש־ עמיתו שהיה מי דבי!,

 בא. לא שבאן־דלמאס אך ראל.
ב טניס במישחק זאת, לעומת
 'אכדיה, במלון שייערך זוגות,

 לואיס, ו&ם רבין ישחקו־יחד
בישר ארצות־הברית שגריר

 הרבים, עיסוקיהם למרות אל.
אי לשני פנאי השניים מצאו
 57ה־ בן רבין במישחק. מונים
 טוב שחקן הוא שלואים טוען

 אומר 48,־ד בן לואים ממנו.
מאד. יציב שחקן הוא שרבין

 שאחל הצרפתי הזמר ■1
ל ארצה שהגיע אזנאכור,

 לידידים סיפר הופעות, שורת
ש הראשונה הפעם כי בארץ,

רו אחלה אשתו את ראה בה
בירוש בבית־מלון היתד, קדת
 ביקוריו מארבעת באחד לים,
במ השניים שהו כאשר כאן.
 שפתחו תיירים ראו הם לון,

בי מהם ואחד הורה, בריקוד
 אולה להצטרף. ממנה קש
למע במרץ ונכנסה היססה לא
 חווייה היתר, ״זו הריקוד. גל

 הזמר אמר עבורי״, מרגשת
 אז לי נראתה ״היא בחיוך.

 האנשים כל בין כפיסת־קש,
שם.״ שרקדו שחורי־השיער

■  עיתונאי־סא- שהיד, מי י
 יעקב זמר, והפך טיריקן

בעיקבותיו הולך דוטכליט,
ב החיפושיות להקת זמר של

 ששיתף מקרטני, פול עבר,
 בתקליטיו. האשד,-בחייו את

 תקליט עתה שהוציא יענק׳לה,
 חברתו את בו משתף חדש,

 שליוותה עינב, טלי הציירת,
 ובנגי־ בקולות־רקע שיריו את

 הזמרת עם יחד נת־חליל,
אלאל. קדרין

ש ברית־המילה בטכס 01
 גיצה זוג־העיתונאים ערכו
 האב נשאל לבנם, אורן ורם

 השיב יעד. לבן קרא מדוע
שה לאשתי, רמז ״זה רמי:
הסופי.״ היעד הוא הזה תינוק

 שחזר על, אל־ במטוס 11
 התפלאו לישראל, מניו־יורק
 השחקנית את לראות הנוסעים

כש יושבת, פרידלנד דליה
 של ענקית בובה ברכיה על

הטלווי מתוכנית הדוב, פונזי
 כשהמטוס גם החבובות. זיה

 את דליה לקחה בלונדון, עצר
ב לנמל-התעופה, איתה פונזי

 הטיסה.. של הקצרה הפסקה
 כמתנה פונזי את הביאה דליה

 ששהתה אחרי אילה, לבתה,
שבו שלושה בארצות־הברית

 תוכניתה עם הופיעה שם עות,
מסטיק. של זרעים

 אלכוהולי מחזור ההצגה 01
פצי אחרי לפורענויות. מועדת

 מירב השחקנית של עתה
שר השחקן גם נפגע גרי י
 מראש שקפץ בידרמן, אל

 הבימה. על המוצב המיגדל
נמ ושריריו בגבו, נחבל הוא

לש המשיך בידרמן אך תחו.
 בקטע רק ההצגה. תום עד חק

ב נעזר להתפשט עליו שבו
 עצמון. שמואל אחר, שחקן
 בידרמן נלקח ההצגה בגמר

אר שהה שם לבית־החולים,
 היחידה קרן־האור ימים. בעה
ש העובדה היתה העניין בכל

 דבר אלה, בימים בת לו נולדה
רוחו. את שרומם

 של מהברקותיו כמה 0!
 שר- ריפד: יואל הסטיריקאי

מת ארליך שימחה האוצר
 הרי לבנון. נשיא להיות כוון
שר־כיס. הוא

 בגדה, היריות בעיקבות 0(
הדר וחסימת הגפנים כריתת

 ל־ תנועה הוקמה בדרום, כים
השלמזל. ארץ־ישראל

 כינוס תוצאות פי על 0!
הכי שמשתתפי הוברר הפועל,

 בבריכת- יותר הצליחו נוס
 מה באתלטיקה. מאשר השחיר,

המומ בארץ כי שוב, שמוכיח
לסחוט. זה הפועלים של חיות

 לתצוגת״אופנה הגיעה שניצר, משח היהלומים בורסת נשיא של רעייתושניצר ורדה
 קרם־פניס להן נמכר מעמד באותו יהלומנים. נשות' עבור שנערכה מייוחדת

 (משמאל), גרטלר חנה אחר, אשת־יהלומן עימה הביאה ורדה גרם. 30ל־ לירות 1064 של במחיר מייוחד,
בדריכות. התצוגה אחר ועקבו להן, שהוגש החומר כל את ברצינות לקחו השתיים בתה. גם שהיא

 מקבל. ״אני :בקריאת־ביניים
 כבר הייתי שנולדת, לפני עוד

 על- לו השיב באחריות.״ נושא
העניי מידת ״את שריד: כך

מש אני הזה הטיעון של ניות
 לשפוט. לחברי־הכנסת איר

 ארגומנטים לי מציגים כאשר
מראש.״ נכנע אני גיל, של

 שר־התיקשורת כאשר 01
 לנדאו, חיים והתחבורה,

 שריד, של לנאומו מפריע החל
לה םר-לכ חיים ח״כ יצא
 ללנ־ ואמר חברו־לסיעה גנת

 בכוונה ותשמע. ״תשב דאו:
אוז מיקרופונים. לשרים אין

ממש פעם אף להם. יש ניים
 ליד כזה קירקס עשתה לא לה

במליאת !״הממשלה שולחן

 אי- בשילטון, היינו אנחנו שר
מחב 76 משחררים היינו לול

 מגישים הייתם לא אתם לים,
 על לו השיב ״1 אי-אמון הצעת

אבל לא, ״אני וייצמן: כך
כן.״ שלי המפגרים החברים

 מנחם ראש־ד,ממשלה, 01
ני הכנסת, במזנון עבר בגין,

יש שלידו שולחן כל אל גש
 אותם שהכיר בין אורחים, בו

 ״ברוך להם: אמר שלא, ובין
 הגיב ישראל.״ לכנסת בואכם
 נחום דבר עיתונאי על־כך

 מדים הזה לאיש ״תנו :נע כר
ית והוא ביד, ועוזי הג״א של
לירות.״ חיל

חיים חבר־הכנסת 01

 נטיה אצלו גילתה ד,גרפולוגית
 כשנשאל סיפרותית. לכתיבה

 יצירה הגיעה מהיכן קופמן
ש סיפר לכתב־ידו, סיפרותית

בכתי ידו מושך אכן הוא
בל המגירה בשביל אבל בה,
 הגרפולוגית, לו כשאמרה בד.

 עורך- להיות לו מתאים שהיה
 למד שאכן קופמן אישר דין,

 מות ביגלל אך מישפטים,
לעסקים. פנה אביו

 טען פעיל מאיר כח״ 01
דו במד, יודע הוא כי השבוע,

 הפרופסור שונים ובמד, מים
 ג׳ורג׳ והדוקטור זוהר עזרה
 הוא ביניהם ״השווה חבזש♦

 פעיל, טען רופאים,״ ששניהם
ש- הוא ביניהם השונה ״אבל

 ומאזין במליאה הדיון כל שך
 שיוכל כדי הנואמים, לדברי

 על הדיון בעת עליהם. להשיב
 נכח לא ראש־הממשלה מישרד

 באו- הזמן במרבית בגין מנחם
 מסויים ובשלב לם־ר,מליאה׳

 ב־ מהשרים אחד אף נכח לא
 הישיבה, יושבת־ראש באולם.

 ארבדי־־אלמוזלי־ שדטנה
 הכנסת, למזכיר פנתה נו,

שיע בבקשה דורך, נתנאל
 כי הודעה לראש־הממשלה ביר

 להפתעתה באולם. להיות עליו
באו נעדר לורך גם כי גילתה

מהאולם. רגע תו

יטריד יוסי המערך ח״כ 0<
 של״י הצעת על נאומו את פתח

 בעניין בממשלה, לאי־אימון
 על בהתקפה עונש־המוות,

 אומר: כשהוא ראש־הממשלה,
 היום שהתייצבו מאלה ״רבים

 של שנאומו חשבו הדוכן על
מאכ נאום היה ראש־ד,ממשלה

 אני התאכזבתי. לא אני זב.
 שזה חושב אני כי התביישתי,

ומבייש.״ מביש נאום היה

0  אמר דבריו בהמשך 1
שמעתי לא ״מעולם :שריד

ראי לא או ראש־הממשלה, את
 עושה ראש־הממשלה, את תי

אינטלקטואלי.״ מאמץ
 שריד של נאומו בהמשך 01

 ראש־הממש־ את האשים הוא
 על מקבל שאינו על־כך לה

רצי לנושאים אחריות עצמו
לו השיב בגין וכבדים. ניים

 ליד מיקרופונים יש הכנסת
מו מלבד הח״כים, כל מושבי

.חברי־ה,ממשלה שבי

 את דחה שריד אולם '11
 לו: ואמר בר־לב של העזרה

לנ השר ללנדאו. תפריע ״אל
אי משמש בהתנהגותו, דאו,

ל יוצאת־מדהכלל לוסטרציה
הממשלה.״ של מצבה

 חייב נשאר לא שריד 01
לנ ״השר לו: ואמר ללנדאו

 מתייחסים בחוץ־לארץ דאו,
ש חושבים לשרים. ברצינות

 שכל בעלי אנשים הם שרים
סמ ובעלי אחריות בעלי ישר,
 מבין אינך אתה אולי כות.

זאת.״

ה בפעם בגין כשעלה 0!
לנו להשיב כדי לדוכן, שנייה
 ראה הוא אותו, שתקפו אמים

 פרס, שימעון מתקיפיו, שראש
חב אל פנה הוא באולם. אינו

 ח״כ פרס, של למיפלגה רו
ה מ ״אב :לו ואמר הלל, של

 את למסור הילל ח״כ את קש
 השיב פרס.״ לח״כ דברי תוכן

 מקווה ״אני הילל: על־כך לו
 ראש־ אדוני למסור, מה שיהיה

הממשלה.״

 ישבו הכנסת במזנון 01
 שר־הביטחון אחד שולחן ליד
 שריד, יוסי וח״כ ו־ייצמן עזר
מי ריב אחרי אחדות דקות
 במליאה. ביניהם שהיה לולי

״כא־ וייצמן: את שאל שריד

217629 הזה העולם


