
חברי־הבנסת על מצפצף תמיד שמואל
שמואלביץ מתי פוחד וממה

 שאל הראיון בהמשך 01
 זה אם אלוני שולמית את פאר

 באייר ה׳ שחוג נכון באמת
 מקבוצת כולו למעשה, מורכב,

 אקדמאיים, אשכנזים־חילוניים
 ספרדים־דתיים לשכנע המנסים

 אלוני: ענתה דפוקים. לא שהם
 כמה גם לנו יש נכון, ״לא

ספרדים־אקדמאים.״
 ב־ הקבועים הצופים ■1

 ברמה־ לאומי בנק שוד מישפט
 לראות השבוע נדהמו אביב,

הו בתיק, הסיכומים בשעת כי
 כן■ הדסה השופטת פיעה
 ימינה יד אצבע כאשר עת*

 ידה את נושאת והיא בגבס,
מצווא המשתלשלת בתחבושת

 התחיל כאשר כי זכרו הם רה.
 עוזי התובע היה המישפט

דו במצב שראטר (״סבריך)
 ונישאה חבושה היתה ידו מה,

צווארו. על במתלה
 מישפחות ניסו כאשר 01

ל אוכל להעביר עצירים של
באו- הדיונים תום עם עצירים,

המא משמלות כמה ודיגמנה
יחפות. ברגליים רחת

 מישרד מנכ׳׳ל כשנשאל 01
 שמוא־ מתי ראש־הממשלה

 מודאג נראה הוא מדוע לכיץ
 שאני חושב ״אני השיב: הוא
 נאמן לא שאני בסדר, לא

 כועז עובדה, לתפקיד. מספיק
 קינן עמוס בעדי, עכרון
 אותי מחבב הוא כאילו נשמע

 עלי. מטפס לא הזה והעולם
 יכולה זה של הישירה התוצאה

אותי.״ יפטר שבגין רק להיות
שמו שר־המישפטים, 01

שע בשבוע נשא תמיר, אל
הארו הנאומים אחד את בר
ה בתולדות והמשעממים כים

הקואליצ מצליף אפילו כנסת.
 ששלח קורפו, חיים ח״כ יה
 זמן כל במשך זירוז פיתקי לו

כא על-ידו. נענה לא הנאום,
 אמר מהדוכן, תמיר ירד שר
 חיים האישי ועוזרו יועצו לו

 ארוך היה ״הנאום :סמט
 :והשיב התרגז תמיר מדי.״
רוצים, לא חברי־הכנסת ״אם

שפיר הוצל
על־ידי

מרקוביץ, ויעקוב המישטרה מפפ״ל
במישרד־ המישטרה אגף על הממונה

 היה הסורגים. מאחרי זריז צלם על־ידי נתפסו הפנים,
 בבת״ים, בתחנת־מישטרה השניים של סיור בעת זה

תחנת״המישטרה. את המקיפה גדר של מעברה נלקחה והתמונה

 השופטת נזפה המישפט, לם
 הסישטרה באיש בן־עתו הדסה

 ואמרה בסלי־המזון, שהחזיק
להע בבקשה ״תפסיק :לו

 עדיין זה באולם, תפוזים ביר
שוק!״ לא

ל קרה רגליים מיקרה 0!
גולד חדי הדוגמניות שתי
 בעת דיסנצ׳יק ובתיח ברג

ל משכית. של תצוגת־האופנה
 מהסנדל רצועה נקרעה בתיה
המשי היא אך שנעלה, הלבן

והחלי שלם, סיבוב לחייך כה
 לא אלה שחורים. לסנדלים פה

 והיא לה נוחים כנראה, היו,
 לחלי באחרים. אותם החליפה

החד הלבנות הנעליים לחצו
 את לדגמן כדי שקנתה שות

אותן חלצה והיא הקיץ, אופנת

עלי מצפצף אני יקשיבו. שלא
הם!״
ל הוזעק רצח באיומי 01
האי ידידו איש־העסקים, ארץ
 יוסף ראש־הממשלה, של שי

ש קרמרמן, (״יוסקר,״)
 עסקי לצורך בניו־יורק שהה
 מיברק קיבל הוא שלו. העץ

 אייל של לבר־המיצווה להגיע
 דובה של נכדה אלקון,

 קרמרמן, של אחותו יהודאי,
 העץ. בעסקי שותפה היא שגם

 אייל: של אמו עידית, אמרה
 אמא אז מגיע היה לא הוא ״אם

 ידע והוא אותו, רוצחת היתד,
טוב!״ טוב זה את

 הכוכבת־זמרת־דוגמנית 01
ש גליקסמן, לילך 6ה־ בת

בש הילדיס בפסטיבל התגלתה

 בעת נפלה כמעט שעברה, נה
 של הילדים לתקליט הצילומים

 בתאונות־ למילחמה המועצה
סו על הועלתה לילך דרכים.

 פתח־ דרך בצומת גבוה, לם
 היתה הרוח חיפה. ודרך תקווה
 על צנחה כמעט והילדה חזקה
 למטה שעמדה המבוהלת אמה

 הועלתה הקטנה לילך וכעסה.
לצ יהיה שאפשר כדי לסולם

ה התנועה רקע על אותה לם
סואנת.
 תרמה המורים שביתת 01

 הישראלית הסרטים לתעשיית
 אסי עליזים. ניצבים שני

 ליום מלך הסרט במאי דיין,
אס בילדיו לטפל נאלץ אחד,

ח ודד בן גר עמלי  6ה־ בת ו
 אותם הביא הוא השביתה. בעת

ה אך בנתניה, לאתר־ההסרטה
 אותו והרגיזו התרוצצו שניים
כני אותם שהכניס עד כל־כך
 ולא נעמדו הם לסירטו. צבים

היום. כל יותר זזו
 של השמינית בקומה 0!

בניו־ הר־סיני בית־החולים
ו לכיא דליה נפגשו יורק

יו יפה דליה, לגסקי. מאיר
 עברה שנה, לפני מאשר תר

רי ניתוח עבר לנסקי הפלה.
 זה זיהו השניים מסובך. אות
והל חטוף ״היי״ אמרו זה, את
לדרכו. איש כו

היש התיירות מישרד 0
 מאסיבית תמיכה תומך ראלי

 בתוניסיה, המקביל במישרד
 (״מנש״) למנשה הסתבר כך

בירו המצודה מבעלי שמחה
 תיירים לו סיפרו כאשר שלים,

 התיירות במישרד כי אורחים
 ענק תמונת מתנוססת בתוניסיה

 את מיגדל־דוד. רקע על שלו
 מישרד־התיי־ פירסם הפוסטר

 התוניסאי ואילו הישראלי, רות
 הכתב, קטעי את לגזור טרח

לטיו כפירסומת בזה והשתמש
בתוניס. לים
 לשופט הודיע התובע 0!

 איילדז דוד העד כי דולו דוד
 מתכוון, ואינו הארץ, את עזב

 להמשיך וביקש לחזור, כנראה,
 חייך וולד השופט במישפט.

 שתהיה מתכוון ״אתה ואמר:
יח שאילה לקוות אילוזיה זו

זור.״
 (״זי- זיגמונט הסופר 0!

רסי- ספר אשר פרנקל, גי״)

 זיקנתה שלו הקצרים פורים
גדו בהצלחה זוכה מכשפה של
 שמע כי סיפר אלה, בימים לה

 עסקנים שני כיצד אוזניו במו
אומ מבית־ז׳בוטינסקי שיצאו

 מצב ״איזה :לזה זה רים
באנ והוסיפו במדינה,״ גרוע

היה בגין אילו ״אח, : חה
 את לחשוף מסרב זיגי, חי!״
ושד הידועים המקטרגים שני

עבודתו. בחדר שמותיהם מר
ל אירעה תאונת־עבודה 01
 ציון סן״ יחסי־הציבור איש

 בגלריה כשהסתובב שירה
 עד במקום סייר הוא ארבל.

 של פסל עליו נפל שלפתע
 40 ששוקל לישגסקי סוגיה

נפ בן־ציון של רגלו קילוגרם.
וצלי מכאבים סובל הוא געה,

קשה. עה

*52 מינץ כהן תנחום
 שעבר בשבוע התגלה הכדורסל, ממישחק פרש מאז האחרונות,

 חמיש־ וחובש גבה״הקומה השחקן כחן־מינץ, כי מסתברר מחדש.
 כהן״מינץ, צה״ל. של החימוש בחיל אלוף־מישנה עתה הוא קפיים,
 אלוף־המישנה דרגות את מכבר לא קיבל התמונה במרכז הנראה

הצבאית. שלו, החדשה בקאריירה מצליח הוא כי ונראה שלו,

 תלמידת (מימין) שולי בנותיה עם ישר, יצחק האדריכל של אשתו ״משכית״, קנייניתישו תמו
 של לתצוגת־האופנה אימן את ליוו השתיים מהשמינית. ואיילת, י', הכיתה

 לאה וייצמן, ראומה את ושאלה עכשיו״, ״שלום חולצת לבשה שולי חול• יום בבוקר שנערכה המיפעל,
 צרות יהיו שאם בנותיה לשתי הבטיחה תמר זו. לתנועה תורמות הן אם פרס, וסוניה רביו

העדרותן. את שיצדיק מיכתב־מחלה להן תתן היא העדרן, בגלל בבוקר, למחרת מהמורים

* 2221 הזה העולם4


