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1 בכנסת מספיק אינו אוחד פסיכיאטר פד:1ו.ר
ם אריק: תכי אייבמן! ננל כמו עלי ס

 ישעיהו הפרופסור 8!
ש בסמינריון, נאם ליכוביץ

בירו ההסתדרות בבית נערך
 השמיניות תלמידי לפני שלים

 כאשר העברית. הגימנסיה של
 את להשמיע ליבוביץ התחיל
ההתנח על המוכרות דעותיו

 קרא הנוכחית, והממשלה לויות
 יוכל התלמידים, אחד לעברו

מד, ח  ליבו- קריאת־ביניים. נ
 ואמר נאומו את הפסיק ביץ

 צבוע סמרטוט ״אתה לנחמד:
 מחבריו וכמה נחמד ומרופט.״

ההרצאה. את עזבו
מנ סגן רונן, דן ד״ר 81

 ולאמנות, לתרבות המועצה הל
 הקרנת־הבכורה אחרי הבחין

שנער־ ,האחרון הים הסרט של

 בריאותו על דבריו בעיקבות
י־אש-הממשלה. שי

בר־ סיפר כך כדי תוך 81
שבו ששה לפני נפל איך לב

 מסע־רכי- בעת הסום, מן עות
ארו במסעות בגליל. ארוך בה

לש וחבריו בר־לב רגילים כים
שו בתחרויות עצמם את עשע
לי עליו היה זה במיקרו! נות.
 בקבוק דהירה, כדי תוך טול,
 לרוכב ולהעבירה רוכבת, מידי

 הרוכבת של הסוסה שלישי.
לד והחלה מירוץ, שזהו סברה
השלי את איבדה הרוכבת הור.
הג ובר־לב שלה, הסוס על טה

 כדי דהירתו מהירות את ביר
 כדי תוך אולם אותה. לעצור

להת־ שלו הסוס גם החל כך

 לפגוש שמחה בת־שבע, בלהקת ותיקה רקדנית !!*ץ ;הי|!ך1!1ן
^1 1 י 1 -׳  רקדן הוא מייסטר. היינס ותיק, במכר השבוע י

 שהגיע בריטניה, של המלכותי הבלט בלהקת ביום הרוקד שווייצי,
רבות. שנים לפני יחדיו רקדו השניים לסידרת־הופעות. ארצה

 בתיאטרון שעבר בשבוע כה
 את מברכים רבים כי ירושלים,

 בדג־ דויד העיריה, ראש סגן
 היה ״הסרט לו: ואומרים מן,

 טובה.״ עבודה עשית מצויין,
הב האולם של אחרת בפינה

 דויד הסרט, בבמאי רונן חין
 להקת במאי שהיה מי כדנמן,

 רונן מבודד. העומד הנח״ל,
ומ הברגמנים שני בין הפגיש

 •שמישהו פעם בכל הרגע, אותו
 מהעי- ברגמן דויד את בירך
 לפינתו אותו הפנה הוא ריה,
הבמאי. ברגמן דויד של

בש עמדו אנשים שני 81
 מלון של הבימה על שעבר בוע

דמ וניגבו בירושלים הילטון
 שמנהל- בעת זה היה עות.

הד בית־החולים של ההסברה
 ראיין רפפורט, עזריה סה,

 טייס צלם את ראיונות בערב
 רו- רובינגר. דויד בישראל,

 כיצד לרפפורט סיפר בינגר
 הצילום את הפסיד כימעט הוא
 כיבוש בעת כאשר חייו, של

 בדמעות. פרץ המערבי הכותל
 אני ״גם רפפורט: לו סיפר

 ושניהם הרגע,״ באותו בכיתי
דמעותיהם. את לנגב החלו
 ח״כ רגיל בשבתות 8
סו על לרכוב לב בר־ חיים

 רמת- עיריית ראש בחברת סים
 ״כש- פדד. ישראל הד״ר גן,

 הגשתי כי על אותי השמיצו
 שלי הצבאית חוות־הדעת את

 בעניין העליון, לבית־המישפט
 אותי,״ ניחם פלד אילון־מורה,

עכ ״אז השבוע. בר-לב אמר
כוו לו.״ לגמול יכול אני שיו
 על פלד את לנחם היתה נתו

נגדו, שנערך מסע־ההתקפות

השלי את איבד ובר-לב להב,
 המירוץ נמשך כך עליו. טה

 למעביר- שהגיעו עד המטורף
 הדרך. את שחסם מבטון, מים

 שלה, הסום מן נפלה הרוכבת
 קפץ בר־לב של הסום ואילו
 כשבר- שם, ונפל תעלה לתוך

 כזה במיקרה לידו. נופל לב
המפר את לשבור רוכב עלול

יצ וסוסו בר-לב אך שלו, קת
 כשהם התקרית מן שניהם או

שיטחי. באופן רק פצועים
עי הנהלת ישיבת בעת 8!

 הרביעי ביום תל-אביב, ריית
 חברי הופתעו שעבר, בשבוע

 של קבוצה למראה ההנהלה
 להפגין שבאו חרות, צעירי

יש רמת־גן, עיריית ראש נגד
 התבטאויותיו בגלל פלד, ראל

 ראש- של בריאותו בעניין
 להסביר ניסו כאשר הממשלה.
 ראש הוא פלד כי למפגינים,

 תל־אביב, ולא רמת־גן, עיריית
לא ״זה :המפגינים השיבו
 אמר הדבר.״ אותו זה חשוב.
 תל-אביב עיריית ראש על־כך
 ״הנה להט: (״צ׳יצ׳״) שלמה

 המטרופוליט- לבעיות המחשה
 תל-אביב. סובלת שמהן ניות,
להפ אבל בגין, נגד מדבר פלד
נגדי!״ באים גין
הוא רדלד אריה 8!

 חסרי- הכדורגל ממאמני אחד
קבו כל כימעט במדינה. המזל

 עומדת לאמן, נוטל שהוא צה
יו נמוכה לליגה בסכנודירידה

 ראש־ כי התלוצצו השבוע תר.
 ביקש בגין, מנחם הממשלה,

 תחת לקבל רדלר אריה את
 אילץ- התנחלות את חסותו
 המסוגל היחיד ״הוא מורה.

הסבירו. אותה,״ להוריד

 היה חוש־הומור פחות 8!
 לשר־החקלאות. האחרון בשבוע

 שונאת הישראלית ״העיתונות
 שרון אריק התמרמר אותי,״

וב מחקר ״עשיתי :והמתיש
ה העיתונות כתבה מה דקתי

 אייס־ אדולך על ישראלית
 הגעתי מישפטו. בתקופת מן

 גרוע כותבים שעלי 'למסקנה
 על בשעתו כתבו מאשר יותר

!״אייכמן
 העבודה, מיפלגת יו״ר 8!

הקור אחד היה פרם, שימעון
 של להחלטתו הראשונים בנות
 של המנהלים מועצת יו״ר

 שלא שביט, כדמה אל־טל,
 אישים העברת עוד להתיר

בכר הנוסעים מאד, משובים
ל תיירים, מחלקת של טיס

 (״אפגריי־ הראשונה מחלקה
ב המיקצועית). בשפה דינג״,

 אל־על של בג׳מבו שטס עת
 מארצות־הברית חזרה בדרכו

 הופתע שעבר, בשבוע לישראל
 הובילו הדיילים כאשר פרס

התיי במחלקת למושב אותו
הרא שבמחלקה למרות רים,
 בילבד. אחד נוסע היה שוני׳
 שני שגם בעובדה התנחם פרס

ש באל־על, בכירים קברניטים
 לטוס נאלצו טיסה, באותה היו

במחלקת־התיירים.
 ח״כ הקואליציה, מצליף 8'

 לאחרונה שופע גרופר, פסח
 שמתחולל מה על ירב אושר

ממ צחקו ״בשעתו בממשלה.
 ״כשהצעתי מסביר, הוא ני׳"

 לחברי־הכנ־ פסיכיאטר למנות
שטעי רואים כולם עכשיו סת.
 היה לא אחד פסיכיאטר תי•

!״מספיק

 שעבר, בשבוע שהשתוללה
 בקומה מלישכתו להב הבחין

עיר בניין של השתים־עשרה
ש הקטן בפילון תל־אביב יית

 בגן- חודשים כמה לפני נולד
מס כשהוא התל־אביבי, החיות
ונר שלו הכלוב בחצר תובב

לטל מיהר פינייה בגשם. טב
 וביקש גן־החיות, למנהל פן

 הפילון את להכניס לדאוג ממנו
המנ תמה אחד,״ ״רגע לכלוב.

 הפילים בג׳ונגל גם ״הרי הל,
 !״בגשם חשופים מסתובבים

 ב- ״אבל להב, לו השיב ״כן,״
קר.״ כל־כך לא ג׳ונגל

 'אריק לשר-החקלאות 8!
 נוהג האחרון בזמן יש שרון
 וע- של לישיבות לבוא שלא

מוז הוא שאליהן דות־הכנסת
 התרגז שריד יוסי ח״כ מן.
 ועדת- .בישיבת ואמר כך, על

, התכו- ״העדרויותיו :הכנסת
 בושה הן שרון אריק של פות

 חבר כך על לו השיב לכנסת.״
״דוו :כרעם עוזי סיעתו,

 שרון אריק של הופעותיו קא
ה את שמביאות הן בכנסת
!*! בישה•״
סיד היתד׳ ברעם לעוזי 81

 חוק על ציחצוחי־לשון של רה
״הממש והממשלה: ההפלות

גור למשק, הפלה עושה לה
 מפילה כלכלית, למפולת מת
 רוח ואת הבג״צ החלטות את

ירי של לנפולת גורמת העם,
 דיוני־הכנסת, את מתפילה דה,

 ואינה האופוזיציה את מפלילה
 לחוק התיקון את להפיל מוכנה

לי מפחדת היא כי ההפלות,
פול.״
שר-הדתות מכנה איך 8

בתל 15וד תערוכתו את פתח הציירמן1א״ מ־כאר
מאמריקה, עתה זה חזר הוא אביב. 

 דאסטין האמריקאי השחקן לדבריו, מיצירותיו. במה הציג שם
 בימים אזלו. כולן במקצת, איחר אך תמונה, לרכוש רצה הופמן

 של ובגובה מטרים 15 של באורך שטיח־ענק על אייזמן עובד אלה
איי־בי״אם. חברת על־ידי הוזמן הענק השטיח מטרים. שלושה

 עיריית שירות מנהל 81
 (״פינייה״) פינחס תל־אביב,

מנ שעברה בשנה היה להב,
הפו של מחלקת־הכדורסל הל
 יבול כך משום תל-אביב. על

 באובייקטיוויות להתבטא היה
ה בתום ההתפרעות בעיקבות

 קבוצות בין בכדורסל דרבי
תפ מילאו שבה והפועל מכבי
ה השחקנים מרכזי'שני קיד

 פי- אמר מכבי. של שחורים
 ויליאמם שאיל ״זה נייה:

לה אפשר זה את — התפרע
 אבל גוי. רק הוא סוף־סוף בין.
להתפר לסלוח יכול לא אני
 שיהודי פרי, אולסי של עות
ליז״ כואב זה יהודי, יכה

הגשמים בסערת אגב, 81

ה את אבו־חצירא אהרון
 מייצג שאותה החדשה, דמות
 ראש־הממש־ של השני הסגן
 מאז ארליך, שימחה לה,

 ז האוצר תיק את מידו הניח
השמאל.״ של החדש ״הגורו

 בית- של האורטופד 8!
 בירושלים, צדק שערי החולים

 על- הוזמן לוין, פילי הד״ר
 לבקר בית־החולים טבח ידי

מהאו ולטעום החדש במיטבח
 בקציצה נגס שלוין אחרי כל.

 לו: אמר הוא הטבח, לו שנתן
 היתה אשתי גם יודע, ״אתה
 רק אבל כאלה, קציצות עושה

בהתחלה.״
כפר־הנופש של בעליו 8!
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