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 כי על וייצמן, עזר עין כועסים
 ל- חוה? נזזוע פרשת בראשית

 חת־אלוף קצין־רפואה־ראשי,
 באמ* להגיב שלא דולב, ערן

 — כי בטענה צעי־התיקשורת,
 עם גם להסתכסד עוד לי ״חסר

 שוס■ אליעזר שר־הבריאות,
הזד,!״ בעניין טלן,
 השבוע מימי באחד ■

 מאוחרת, לילה בשעת שעבר,
ב חצות סטייקיית באי נדהמו

 שר־המיש־ את לראות ירושלים
 הגיע זה תמיר. שמואל פטים

ל להצטרף ומבלי לסטייקיה,
ה אל ניגש הממתינים, תור
 ולקח בשר במיני העמוס מגש

מהממ איש מנתו. את לעצמו
דבר. לו העיר לא תינים

 התנהל הכנסת במליאת 9!
 על לשוני ויכוח שעבר בשבוע

 ח״כ דיבר כאשר האסירים. עגת
 המכונית על כיטץ צ׳ארלי
 ח״כ לו אמר אסירים, המסיעה
 שישב שילנסקי, דג הליכוד

התור ״בתקופת :בכלא בעבר
 ביטון זינזנח.״ לזה קראו כים
שביני האסירים ״כן, :לו ענה

 לדבר קוראים איך יודעים נו
 ח״כ בוויכוח התערב הזה.״
 של מסיעתו טוגי, ק תופי
 ענה !״צינוק זה ״זימנה :ביטון

 מדבר אני ״בסדר, ביטון: לו
ה על מנ נוסעת.״ זי
 סיעת-המערך דובר 9!

 (״רוליק״) ישראל בכנסת,
 חודש, בת לחופשה יצא פלג,

 אחד לוי, זגידעון בא ובמקומו
כות פרס. שימעון של מעוזריו

לעיתו הראשונה ההודעה רת
 גלי- עוררה לוי שהוציא נות

 ״ח״ב העיתונאים: בין צחוק
 לבריאות סכנה הרליץ אפתר
 למי רק והדמוקרטיה.״ הציבור

הת ההודעה, את וקרא שטרח
 הרליץ המערך ח״כ כי ברר

 שהוא בכך הליכוד את האשימה
לדמוקרטיה. סכנה
■  נשיא שערכו בביקור ן

 ורעייתו ,גבון יצחק המדינה
אופ בעיירת-הפיתוח אופירה

 תל- על-ידי הנשיא נשאל קים,
ה שאלות במקום מידי-תיכון

 נשאל כאשר לעבודתו. נוגעות
 עם קשר על שומר הוא כיצד

ה השיב הגדול, בעולם אישים
 לשמור יותר לו חשוב כי נשיא,

 העולם. יהדות עם חם קשר על
 נטלה תשובתו את שסיים אחרי

והוסי המיקרופון את רעייתו
 הרבה עושים גם ״אנחנו פה:
איר בעולם. אחרים אישים עם
 ארצות־ נשיא את כאן חנו

 ואת קארטר, ג׳ימי הברית
 פורר. ג׳רלד לשעבר הנשיא
 ביהודים מתרכזים לא אנחנו

בילבד.״
 מרוסיה, העלייה פעילת 9

 ילדה אשר זלמנסון, סילבח
 ה- לכל מספרת בת, השבוע

 חרצל האסטרולוג כי מעוניין,
 והבטיח בכוכביה חזה ליפשיץ

 עומדת היא כי כשנה, לפני לה,
 עוד אז הקרובה. בשנה ללדת

 אדוארד בעלה, כי חלמה לא
 הכלא מן ישתחרר קוזניצוג,

 מאמינה היא מאז הסובייטי.
בכוכבים. נלהבת

 דבר, היומון עורכת ■1
נזי מיכתב קיבלה זמר, חנה

 תל- פועלי מועצת ממזכיר פה
 הממהר מאיר, כן־ דט אביב,
 פירסום כל על זו, בדרך להגיב
 מסתבר, באחרונה עליו. שליל

 ״זוכות״ העיתונים מערכות כי
 בן- שכאלה. רבים במיכתבים

 כי לזמר, במיכתבו טען מאיר
ש דבריו, פירסום של העיתוי

 על פרס שימעון את תקף בהם
הזרמים כל עם מתפשר שהוא

!,ופר שרי
אריקוי. אשתו,

 ישראל שגריר היה זה כאשר בן״נתן, אשר של נהגו הרחוק בעבר שהיה הצייר,
 עם לשעבר שלו הבוס הגיע לתערוכה יצירתו. מפרי חדשה תערוכה פתח בצרפת,

שלו. תערוכה בכל תמונה לרכוש ודואג נהגו־לשעבר, עבודות אחר עוקב בן״נתן

2215 הזה העולם

 ?״ מבצעי־האונם של מאפיינים
כפ יהושע סגן־מפקד-המחוז,

 לעיתונאי לענות התנדב פי,
 המישטרה מומחי ״לדעת :ואמר

הפוש כל כנראה משתמשים
מכ באותו במיקרי־האונס עים
אח רק פישעם.״ לביצוע שיר

 איבצן נזף הצחוק, שנרגע די
 כך ״מתבטא הוא כי על בכספי,

היטב.״ מחונכים עיתונאים לפני
 על נודע כאשר השבוע, 9|

 כי־ גסיכת־הכתר של הכתרתה
 נזכר הולנד, למלכת ׳אטדים

אבי ירושלים, תיאטרון מנהל
משע בתקרית ימוכינזון, טל

 המלכה־ עם לו שהיתה שעת
 לפני ביקרה ביאטרים לעתיד.
כאור בירושלים שנים שלוש

 במסיבת- האביב. פסטיבל חת
 בהשתתפות שנערכה קוקטייל

 ויקטוריה והזמרת ביאטריס
 מו- סיפר לוס־אנחלס, דה

אפש קיימת כי לזמרת, סינזון
 למלכה תהיה שביאטרים רות
 ימים באותם ספורים. ימים תוך

 השוחד שערוריית התפרסמה
 מעורב היה שבה לוקהיד, של

 ביא- של אביה ברנרד, הנסיך
הת על שמועות ונפוצו טרים,

 ניגשה כאשר המלכה. פטרות
 לה אמרה ביאטריס, השניים אל

 שאולי שומעת ״אני ויקטוריה:
 אותדיכבר ונכתיר מלכה, תהיי
הסמי ביאטרים !״בישראל כאן
 ״ממי :ויקטוריה את ושאלה קה

 לקבור רצה מוסינזון שמעת?״
 שהיה משום באדמה, עצמו את

 אותו. תסגיר שהזמרת משוכנע
 מלאת היתה ויקטוריה אולם
 :לה ואמרה מוסינזון, כלפי טקט

אנגלי.״ בעיתון כך על ״קראתי
 מותו אחרי שגם מסתבר 9|

ה מחבר פלמינג, יאן של
 נשארו בונד, ג׳יימם על ספרים

טבו שלו מתכונוודהיסוד כמה
 אן פלמינג. אן באשתו, עות

בירוש שעבר בשבוע ביקרה
 ראש־העיר, של כאורחת לים

 מהארץ צאתה ערב קולק♦ טדי
 ובה קופסה קולק לה העניק

 באקלאווה, מיזרחיות, מגדניות
 חן מצאו אשר וכנאפה, בורמה
בת ״אני ביקורה. בעת בעיניה

 לראשונה נראה, לשעבר המישטרה מפכ״לי סו ת חיים
 בירושלים סנערך חברתי באירוע פרש, מאז

 של הדרומי המחוז מפקד ארובה לשיחה ניגש תבורי אל מדים. ללא
 מתכוון הוא מה לגלות שסרב תבורי, איבצן. אריה ניצב המישטרה,

 בשוק עבודה לך ״לחפש איבצן: את שאל הקרוב, בעתיד לעשות
זה.״ את שאצטרך חושש ״אני :חיתה איבצן של תשובתו ז״ האזרחי

 באר־ בית את מנהלת רמת־גן,
פעי על נוסף בתל־אביב, בור

 ותפקידיה בבית־הלוחם לותה
 ראש־העיר. ברעיית הייצוגיים

 הזמן הגיע כי החליטה השבוע
 היא ספסל־הלימודים. אל לחזור

 המניין מן כסטודנטית נרשמה
 ולומדת בר־אילן, באוניברסיטת

ב השני התואר קבלת לקראת
קהילתיים. מרכזים ניהול

 נחת רווה פלד מישפחת 9
רפואה, הלומדת חן, מבתם גם

ו בריאות״חציבור חידושי בכל
בתינוקות. הטיפול
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 על־ידי שעבר בשבוע נערכה
 ביקש הדרומי. המחוז מישטרת

 המחוז, ממפקד העיתונאים אחד
מן, אריה ניצב  לסקור אי

ש האחרונים מיקרי-האונם את
 לא העיתונאי בירושלים. היו

 איבצן, שמסר בתשובה הסתפק
 מיש- הצליחה ״האם :עוד ושאל
ה- את לאתר ירושלים טרת

 הדבר בו. לפגוע נועד במיפלגה,
 מרכז כינוס ביום בדיוק פורסם

 נערכה שבו מיפלגת־העבודה,
 ד,מיכ־ את פרם. למען ההצבעה

 ״שופכים במישפט: סיים תב
דמי!״ את
 הד״ר רעיית פלד, חיה 9!

עיריית ראש פלד, ישראל

ו בלימודים הפסקה שעשתה
עוב היא שם לאופירה, ירדה

 ד״ר של לצידו במירפאה, דת
 את ומשרתת צכיאלי, אמנון

 באיזור. הבדואית האוכלוסיה
 תישאר המיצרים, יגיעו כאשר

ל כדי הישראלי, הצוות עם חן
המיצריות האחיות את הדריך


