
1

 ׳לרודף■ קורה ומדי ו״צמן. ראומה פוזלת לאן
מכנסיים? לובשות הנשי□ כאשר שמלות

 וייצ־ עזר שר-הביטחון ■1
 העוזרים על לוותר החליט מן

 במכונית. נסיעותיו בעת שלו,
אץ ״כאשר :וייצמן הסביר

 לישון יכול אני עוזרים לי
האחורי.״ בספסל
בבי ליוותה השר את 81
 בכנסת שעבר בשבוע קורו

ה וייצמן. ראזמה אשתו,
 צהריים, לאכול ישבו שניים

 ווייצ־ שניצל מזמינה כשראומה
 מצא לא השניצל סטייק. מן
 והיא ראומה בעיני חן כך כל

בע של הצלחת לעבר פזלה
חצי קחי יקרה, ״אשה לה.

 אבל בבקשה, ביחד, ללכת לא.
מוגזם.״ כבר זה איתו להתחבק

 שי־ דב חבר־הכנסת 8(
 מצויינת דרך מצא ילנסקי

 בכנסת. הזמן את להעביר איך
 הרביעי ביום הגיע שילנסקי
ה לחדר פנה הכנסת, למישכן
 שעות. במשך בו וישן מנוחה
הסתיי שהדיונים ראה כשקם,

לביתו. וחזר במיזנון אכל מו,
 יגאל ח״כ של בתו 8(

הן,  בשארם המשרתת חיילת ב
ל הגיער,\לחופשה אל־שייח׳,

 אביה. אצל וביקרה ירושלים
עי- ללון הבת את הזמין האב

 כאן יבין, ״אדון :היתד, הבן
 ואין משרתים לך אין בבית

מעריצים.״ לך

 המביכים הרגעים אחד 8!
 מועצת למזכיר היה ביותר
 (״מוישה״) !משה חיפה, פועלי

 אחד שעבר. בשבוע ורטמן,
 לדין, נתן המועצה, מחברי
 שבה שאילתה לוורטמן הגיש
 זה לדעתו אם לדעת ביקש

ב יבלה פועלים שמנהיג יאה
 פאר, במלון סילווסטר ליל

 כרטיס־כני- עלה קזבו במקום
 ידע ורטמן לירות. 1200 סה
הש־ הוא שכן אליו, הכוונה כי

 שרון של ביקורו על כך כל שמח לא גוש״אמונים, ומראשי אילון־מורה אישקצובו בני
 המיטבח לעבר ופנה השר, פני את לקבל בני יצא לא בתחילה בהתנחלות.

קפה. לו הציע לא אך שרון, עם קצובר נפגש יותר מאוחר רק אליו. שבאו לידידים קפה הכין שם שבדירתו,

 וייצמן, אליה פנה סטייק,״
 את מכיר לא ״אני והוסיף:
י״ אשתי של הפזילות

 ישב הכנסת במיזנון 8!
יג שר־האוצר עם יחד וייצמן

 הבינוי ושר הורביץ אל
 ניגש השלושה אל לוי. דויד
 (״סטף״) זאב התעשיין הח״כ

באוזני והרצה ורטהיימר,
החד הכלכליים הצעדים על הם

הס כאשר הורביץ. של שים
 וייצמן, רצה ורטהיימר תלק

 לדעת בכלכלה, מבין שאינו
 לו הסביר דיבר. הוא מה על

 הבנתי לא ״אני שר־האוצר:
מילה.״ אף

 ניגש דיין משה כח״ 81
 המפ־ ח״כ אל שעבר בשבוע

 (״אברמל׳״) אברהם ד״ל
 לי ״אמר לו: ואמר מלמד

 ש...״ כן־מאיר יהודה ח״כ
לפ עוד דיין את קטע מלמד

 בן־מאיר אמר מה ששמע ני
 ״איך נכון!״ לא ״זה ופסק:

 אם נכון, לא שזה יודע אתה
 אמת״ הוא מה שמעת לא עוד

 שבן־מאיר מה ״כל דיין. תמה
 השיב נכון,״ לא זה אומר

מלמד.
ך

 הירי- חברי-הכנסת שני 8
 מנחם מאגודת-ישראל, בים

 נראו לורגץ, ושלמה פרוש
 חברי־הכנסת. במיזנון יחדיו
 ״עוד :להם אמר הח״כים אחד
 לא פרוש תתחבקו.״ מעט

— ״זה ענה: ולורנץ השיב

 וזו הילטון, שבמלון בחדרו, מו
 שלא תבטיח ״אבל :השיבה
בלילה.״ דבר שום לי תעשה
לתפ מועמד שהיה למי 8

 ח״כ הכנסת, יושב־ראש קיד
 טענות: יש ברמן, יצחק

 שאני כתוב היה הזה ״בהעולם
 הבחורות עכשיו שמלות. רודף

 אני אז במכנסיים, רק הולכות
מתוסכל.״

 שרה הכנסת דוברת 8!
ה נשאלה יצחקי (״שרל׳ה״)

 לעבור מתכוונת היא אם שבוע
 ה־ יושב־ראש שלה, הבוס עם

 למיש- ♦טמיר, יצחק כנרת,
 שרל׳ה של תשובתה רד־החוץ.

בעניין.״ שוקלת ״אני :היתד,
 מפכ״ל שערך בסיור 8!

ב שפיר הרצל המישטרה
 גם נפגש הוא הצפוני מחוז

 כני רב־פקד המחוז, דובר עם
 ה־ אל פנה הדובר פרידמן.

 הן ״מה אותו: ושאל מפכ״ל
 מפכ״ל של התכונות לדעתך
בשא שפיר לו השיב טוב?״

 מם־ להיות רוצה ״אתה לה:
 פרידמן. השיב ״כן,״ ?״ כ״ל
 השאלה על לך אענה אני ״אז

 ״בסדר,״ שנים.״ חמש בעוד
 עוד ״אני פרידמן, לו ענה

 מיהר אני,״ ״גם כאן.״ אהיה
אותו. להרגיע שפיר
 החדשות .מחלקת מנהל 81

 יבין, חיים הטלוויזיה, של
ב חולה שעבר בשבוע שכב

 בן מבנו ביקש הוא שפעת.
תשובת תפוז. לו שיביא 7,־ד

 שנערך סילווסטר בנשף תתף
בחיפה. כרמל דן במלון
 חיפה, עיריית ראש 81

 סיבה מחפש גוראל, אריה
 לערוך החליט גוראל לחגיגה.
 100 במלאת המוניות חגיגות

או חיפה. של להיווסדה שנים
 העיר יסוד תאריך לגבי לם

 גוראל דעות. חילוקי קיימים
 למישרד־החוץ מיכתב שיגר

באר שיעיינו וביקש התורכי
נוס בדיוק מתי ויגלו כיונים

 השילטון בתקופת חיפה, דה
העותומני.

 מוטי לבדרדחקיין 8(
 כאשר הפתעה נגרמה גילעדי

 ממועדוני־הלילה באחד הופיע
 הוא כי הודיע גילעדי בארץ.
 של קולו את לחקות עומד
 אל■ אנוור מצריים, נשיא

נש הרגע ובאותו סאדאת,
 אל־סא- של מצויין חיקוי מע

 הפסיק גילעדי מהקהל. דאת
 מד,חקיין וביקש התוכנית את

אק ״אני כתובתו. את החובב
 כשאהיה אותי להחליף לך רא

גילעדי. אמר חולה,״
 אוק־ המצרי בשבועון 81
 מג■ אנים העורר כתב סובר
ה קנו ״מה בשם כתבה צור

בהתכוו באסואן?״ עיתונאים
 הוא הישראליים. לעיתונאים נו

 מיץ במיוחד קנו שהם גילה
שו ובדים מנגו מיץ גויאבות,

 הוא אותם שאיפיין מה נים.
 המקח על עמדו קניה שבכל

המצריים. הסוחרים עם
מתפרסמת שבועון באותו 8

ה הטייס של תמונה השבוע
 ואשתו ברק יאיר ישראלי
במצ ביקרו השניים חגית.

 כשמארח ימים, כעשרה ריים
ש מי קבול, מחמוד אותם
 במילח- בשבי יאיר את לקח
ששת־הימים. מת

 של המיועד השגריר 8
 מור־ סעד בישראל, מצריים
 יש ,57 בן אלמן הוא תדא,

 שנשא רופא־שיניים, בן, לו
אש איטלקיה. אשה באחרונה

לענ היועץ של בתו היא תו
איט בשגרירות תרבות ייני
 שהיה מורתדא, במרוקו. ליה

 פגש במרוקו, מצריים שגריר
ושא אליו שבאה זו בצעירה

לש רוצה הוא אם אותו לה
 לשם בקאהיר, לבנו משהו לוח
 לה נתן השגריר נוסעת. היא

הת וכך לבנו, מעיל להעביר
 הצעיר, הזוג בין הקשר חיל

ה עובד כיום לבסוף. שנישא
 בשיחה שבמרוקו. בטאנגה בן

 באסו- מורתדא שקיים פרטית
ב נמצאים היכן התעניין אן,

 ומועדון מיגרשי־הגולף ישראל
צמודה. בריכת־שחיה בעל

הפ הי0 אבי והבמאי החף.
 עכשיו הסרט. צילומי את סיק

יח פולק שיוסי כולם מחכים
לים.

הא של הכלכלי הכתב 8(
 ביקש ליפשיץ, איתן רץ,

ובק חופשה, שלו מהעורכים
ה אולם בסירוב. נתקלה שתו
 זאת בכל לליפשיץ הועיד גורל

 כדורסל, שיחק הוא חופשה.
 לשכב ונאלץ ברגל, גיד קרע

ב מאונס, בחופשה בביתו,
שבועות. שלושה משך
אלוני, אורי העיתונאי 81

בשעשו כאיש־צוות המשתתף
 אותה, שחק הטלוויזיה עון

 ל״פיר- מתחרה להביא הצליח
 של בפרס זכה והוא מידה״,
 המתחרה לירות. אלפים עשרת
 משהו לאורי חייב שהוא הרגיש

 מיוחד פנס — שי לו ונתן
לקמפינג.

 1 מצדה, הסרט צילומי 81
 בלום־אנגי- באולפן הנמשכים

 | ועל עדיין, הסתיימו לא לס,
 מסתובבים בימת־ד,צילומים

השחקנים :ישראלים שלושה

 נבנית שם כביר, בתל שעבר בשבוע ביקרשוון אריק
העתי המפונים של החדשה ההתנחלות

 (במרכז לנדאו אלי בעוזרו מלווה שהיה שרון, אילון־מורת• של דיים
 אליו ניגש הוא במלאכתו. שעסק המודדים באחד הבחין התמונה),

 הבין כך כל שלא המודד, המולדת." את מציל ״אתה לו: ואמר
 השיב: הצלמים, עליו מסתערים ומדוע השר, ממנו רוצה מה

 ריצ׳ארד.״ קליף לא אני זה. כל עם אותי ״תעזבו
אותה. לחץ הוא ידו, את שרון אריק לו הושיט כאשר אולם

 הוא ביותר עסוק שחקן 8!
 בעת משתתף הוא פולק. יוסי

של הצגות בשתי אחת ובעונה
ל הוצאה הקאמרי התיאטרון

 בשב חדש ובסרט וינטל, הורג
כא השבוע, האמיתי. המישחק

נת שלו, הווספה על עלה שר
שעב מכונית של בדלת קל

ה נשברה. רגלו ונפצע. רה,
 לבטל נאלץ הקאמרי תיאטרון

מש הוא שבהן ההצגות את

לו־ ודידי הוכה חיים 
 משה ואשי־הצוות קוב

 הצטרפה אלה בימים שגיב.
 נוספת, ישראלית השלושה אל

 חידה, אורלי מלכת־המים
 קטן, תפקיד בסרט שקיבלה
חמי מתוך בה בחרו ולדבריה

ש לבחורה מועמדות. שים
 לפני עיר־הכוכבים אל הגיעה

 זהו בילבד, חודשים שלושה
רע. לא בהחלט הישג

ם 221221 הזה העול


