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מכות כמה לנאשמת לתת לאבא יעץ והשופט

 סורקים פנה בדבריו 0
״אני :לו ואמר שפיר אל

 כפר- כאשר הימים את זוכר
 זיכרו־ אביך של הכפר יעבץ,

 בהתקפות זכה נדלברכה,
 טול- הסביבה, מישובי רבות
במ יש כיום וקלקיליה. כרם
 לצאת שמוכנים אנשים דינה

האלה!״ מהשטחים
פלאטו שמואל ח״כ !■
ץ ר  מכל שעושה כמי ידוע ש

 לפיר־ הנוגע בכל פיל, זבוב
ש בשבוע ויחסי־ציבור. סומת
הו יום את פלאטו חגג עבר

 מז־ רבה. בצינעה 50ה־ לדתו
לכ לערוך רצו ואשתו כיריו
 אולם מפוארת, מסיבה בודו

 על בכעס והגיב התנגד פלאטו
 כבוד לא בכלל ״זה :ההצעות

 וכמה חמישים, בן להיות גדול
 ככה זקן, שאני ידעו שפחות

טוב.״ יותר יהיה
ק הכנסת קצין 9: ח צ  י

הו הוציא גל כן־ (״איזי״)
 המבקרים לגבי חדשות ראות

 אסור חברי־הכנסת. במיזנון
 אלא במיזנון, לשהות למבקר

 הח״כ ליד יושב הוא כן אם
שב אירע כך אותו. שהזמין

 למ־זנון הגיעה שעבר שבוע
 סגן של מזכירתו טל, ׳ואד ג

 ידיך, ייגאל הממשלה, ראש
 באותה היה לא שידיו וכיוון

 משם סולקה היא במיזנון עת
הסדרנים. על־ידי
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 שרה הכנסת, דוברת של
שהתבק י*חקי, (״שרהל׳ה״)

 להצביע הסדרנים על־ידי שה
לד- רוצה היא עימו הח״כ על

 רפידים החזרת בטכס 9!
 נוראי. אי־סדר שרר למצריים

 אלוף ישבו במת־הנכבדים על
 שומרון, דן פיקוד-הדרום,

 כאשר שיאץ, דכ ותת-אלוף
יש עיתונאים עומדים מסביבם
 בעירבוביה, ומצריים ראליים

ל לב לשים מבלי ומשוחחים
העיתו אחד ולטכס. נאומים
תפ ד,בחץ המצריים נאיים

 הוא הורד. שדגל-ישראל אום
 פמיר העיתונאית אל פנה

 זי לי, ״תגידי :ושאל פרי
הא שהטכס או כללית, הזרה
עכשיו?״ מתקיים מיתי

ה חילקו הטכס אחרי 9!
 ול־ לפרי זרי-פרחים מצרים

 גיר. עמירם הטלוויזיה כתב
 מחנות־הפר־ שהובא הזר, על

 היה בקאהיר, סיטי גארדן חים
 הכוחות ושלומי ״איחולי :כתוב

 סמדר של הזר על המזויינים.״
ה הכתב ״מאת :פיסקה הוסיפו

ה אל אל־אהראם של צבאי
נסיגה.״ לענייני כתבת

עמית נתן השופט 9!
 צעירה, נערה בערבות שיחרר

 הוא סמים. בהחזקת שנחשדה
 ואמר: מחייכת היא כי ראה
 צוחקת. שאת מאד עצוב ״זה

 משחרר, כשאני כזה, במיקרה
 בטיפול ימשיך שאבא רצוי
 לאבא טובות. מכות כמה ויתן

מותר.״

 השגרירות על הממונה 9
 פג* הגב׳ בישראל, הבריטית
 עבודתה את סיימה סווינלי,

עזיבתה לקראת בשגרירות.

 בארץ ולשרת להמשיך עליה
בלתי-מוגבלת. תקופה במשך
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מ שיצאו לאנשים מיקלט מש
 בו. ושנקלטו בכירים תפקידים

ה מנהל של העוזרות אחת
 מופנזון, אכיטל תיאטרון,

 שהיתה מי צ׳סנר, לאה היא
 ראש־הממשלה של מזכירתו
 וראש אשכול, לוי לשעבר,
 חברת־הכגכת של לישכתה

 זו כאשר אלוני, שולמית
 עטי־ גם תיק. ללא שרה היתה
 מ־ש־ מנכ״ל שהיה פיון, רם

 צול;רטן, וארנון רד-האוצר
 הצטרפו מהטלוויזיה, שנפלט

התיאטרון. להנהלת
ש במסיבת־קוקטייל 9

צר שגריר של בביתו נערכה
ה השחקן לכבוד בישראל, פת

 טר־־נ־ לואי ז׳אן צרפתי
 השחקנית גם היתד, טיניאן,
 אמרה היא מרקם. אכיפה

נשוחח ״בוא :לטרינטעיאן
 הרבה אשמע אני באנגלת,

 :השחקן הגיב פיקחית.״ יותר
בצר לשוחח מעדיף אני ״לא,

 בסדר לי נשמעת את פתית,
זו.״ בשפה גם
 הדרומי המחוז דובר 9!
 יוסף סגן־ניצב המישטרה של

למ ניסה תמיר, (״יוסקו״)
ב ירושלים עיתונאי את תוח

 כבר לה שיש מתיחה אמצעות
כת כמה אל טילפן הוא זקן.
 והודיע מישטרה לענייני בים
 בכיכר־צ־ון נפט פרץ כי להם

תצ שהמתיחה כדי בירושלים.
 הסיור מקצין תמיר ביקש לח
קרמר- נתן פקד המחוז, של

ירושלים, עיריית ראש של אורחו שעבר בשבוע היה סאן־דייגו, עיריית ראשוורפ״ן פיט
 הוא העיר. מפתח את — שי לקולק העניק היהודי וולפיין קולק• טדי

 הביא וולפיין בי שהבחין קולק, אולם העיריה, בבית בטכס מרובה, בחגיגיות אותו לו להעניק התבונן
היין.״ את קודם נראה בוא המפתח,' את ״עזוב לו: אמר משובח, יין־קליפומיה בקבוק גם עימו

 מצאה לא יצחקי כאשר בר.
 על־ היא גם סולקה כזה, ח״כ
הסדרנים. ידי

 המדיניים הכתבים גם 9!
 במיזנון לשבת רשאים אינם

 הכתב חבר־כנסת. ללא הכנסת
 שימעון הרדיו, של המדיני

 מה- סולק שיפר, (״סקופי״)
 מיז- היה שעבר בשבוע מיזנון.

 משום לחלוטין, ריק הכנסת נון
 למיד עברו חברי״הכנסת שגם
 יושבים הם שבו הכללי, נון
ב והמזכירות העיתונאים עם
מפריע. אין

הש בששת כה, עד לה נערכו
 מסיבות- 24 האחרונים, בועות

לכ האחרונה המסיבה פרידה.
 שעבר, בשבוע נערכה בודה

 הבריטי השגריר של בביתו
ץג ב קיבל הוא דייסון. ׳

 ועומד סר, תואר אלה ימים
ב שרותו את לסיים הוא גם

 שם לאוסטרליה, ולעבור ארץ
 הבריטי. העליון כנציב יכהן
 הג־עה המסיבה אחרי יום

להי כדי למישרדה, סיוינלי
 מצאה היא שם. מידידיה פרד

 מי כי לה הודיעו שבו מיברק,
וכי הלה, אותה להחליף שעמד

 מדומות הוראות לתת סקי,
במ לנסוע לניידות, רם בקול

 את ולחסום ציון לכיכר הירות
 לא העיתונאים מרבית האיזור.

 זאת למרות אולם בפח, נפלו
באו מתמיד. להיפרע החליטו

התכשי שוד אירע הערב תו
 ה־ בירושלים. באבו־תור, טים

 מכונית את גילתה מישטרה
 שלא החליטה אולם השודדים

אח לעקוב אלא אותה לעצור
 לרדיו המאזינים לכתבים ריה.

 ותמיר הדבר נודע המישטרתי
 את לשדר שלא מהם ביהש

להפריע שלא ,5כ! הידיעה,

הת שעתיים כעבור למעקב.
והת לתמיר מהם כמה קשרו

ל עלינו אוסר ״אתה לוננו:
הירד בטלוויזיה אבל פרסם׳

 המבוהל תמיר הופיע.״ זה נית
לב כדי טלפונים, להרים החל
 את הידיעה הצתה כיצד רי

 הוא כי התגלה ואז הירדן,
למתיחת־נקמה. קורבן נפל
 דובר כי הטוענים יש 9!

 ישראל בכנסת, המערך סיעת
הש התפטר פלג, (״רוליק״)

 ששיטות משום מעבודתו בוע
 ח״כ שלו, הבוס של העבודה
ב חן מצאו לא שחל משה
מכל זאת מכחיש פלג עיניו•

 להתכונן מבלי להתראיין כים
כ הזדמנות ״עוד מראש. לכך

 ש־ יבינו תל-אביב ואזרחי זו,
בענ בעיר הנעשות השגיאות

 רק אינן ותיכנון תנועה ייני
 צרה אלא הציבור, כספי ביזבוז
ש גת, אמר כפרד״״ לה שאין

אלה. בנושאים התמחה
 ויקטוריה השופטת 9!

 יצאה אוסטרוכסקי־כהן
 מבית־המיש* במהירות השבוע

 כאשר בתל־אביב. המחוזי פט
 ויצאה מכוניתה את התניעה
 פגעה אחורי, בהילוך מהחניה

 שעמדה אוטוביאנקי במכונית
הפגועה המכונית בעל מאחור.

 אלבסגדר השומר של נבדתוד.1 אלכסנדוה
ש בטיקים אמנית היא זייד,

 הפרוכת ליד עומדת נראית היא בתמונה פרוכות. לצייר החלה
 אצלח הזמינה הפרוכת את נבון. יצחק המדינה, לנשיא השייכת

 בקשת לפי בילעדית, היא זו עבודה נבון. אופירה הנשיא, רעיית
 מציגה והמקוריות המגוונות עבודותיה אוסף את הנשיא. רעיית

ירושלים״. ״תיאטרון של בפואייה אלה בימים הירושלמית חאמנית

לחופ יצא רק כי וטוען וכל,
 את לסיים כדי ללא־תשלום, שה

שלו. הדוקטורט
 יציאתו על ששמח מי 9

עז הוא לחופשה פלג של  בו
 כ ח׳ של עוזרו אפלכאום,

 נפוצו לאחרונה פרס. שימעון
 אפלבאום כי שמועות בכנסת
 פרם וכי להתפטר עומד עצמו

 מחוץ מכובד ג׳וב לו מחפש
 בגין כי נראה אך ללישכתו.

 החלים פלג של התפטרותו
הש להתפטר. שלא אפלבאום

ביניהם. מדברים לא ניים
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עי של יד־לבנים בבית קיים
 של בהנחייתו תל־אביב, ריית
 הרפזי, נתן הבניין מנהל
 סגן־ראש-העיר להתראיין עמד

 החל כאשר שיפמן. דויד
ל הודיע למקום, זורם הקהל
 על אחראי שהוא שיפמן, פתע

 יוכל לא כי בעיר, התחבורה
שנפ אמו, מות בגלל להופיע

 - לראיון. קודם שבועיים טרה
 נגאל אך דואג, החל המארח
 הארכיטקט את גילה כאשר

הס- זה במקום. גת אלישע

 בבית־המיש־ הארץ כתב היה
 השופטת !-!0תי רוני פט,

ה על הכתב את מיד פיצתה
 שהיה היחידי לו. שנגרם נזק

 דווקא היה המיקרה בגלל עצוב
 לנד־ אכרהם הפרקליט
 את לכן קודם שקנה שטיין,
השופטת. של מכוניתה

 השיעי בעלת התובעת 9!
 היתה פילפל, דרורה הקצר,
 ב- האחרונים בימים עסוקה

 הראשית שהעדות מישפט־אונס,
הנא של זרע זיהוי היתה בו

 תישמע מתי נשאלה כאשר שם.
 במישפט, הרפואית העדות
החקלאי היום ״מחר : ענתה
זרע.״ בענייני שלי,
יש מנוסי לדידי גם 9!

 בבחורה מעשה חדשה. בדיחה
 והצועקת בבית־מלון הנמצאת

הצי ״הצילו! קולות: בקולי
נכנ כאשר בגין!״ בגין! לו!
שו אותה מוצאים לחדרה סים
 היא גבר. עם במיטה כבת

הוא הזה ״הגבר :מסבירה
 חיכה בגין. מנחם כמו בדיוק

עכ עלה, לבסוף שנה, שלושים
לרדת.״ מסרב הוא שיו

2213 הזה העולם212


