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 השר של המטוס לא הרשמית. לו.ירסה בניגח־

לקאהיר חזר ולבן - הקיבה אלא התקלקל■ תמיר
 מקאהיד חזרה בדרכו 31
 שר־המישפטים התעכב לארץ.

ל נכנס הוא תמיר. שמואל
 להובילו היה שאמור מטוס

ש הוחלט לפתע אך ארצה,
 הזעיקו שם לקאהיר. חוזר הוא

 שדווח אחרי אמבולנס בשבילו
 כאשר אך ברע. חש תמיר כי

 בקאהיר לנמל־התעופה הגיע
 לאמבולנס תמיר מיהר לא

 מסתבר לבית־הש״מוש. אלא
 רק בהרעלת־קיבה. לקה כי

ש למטוס, ועלה חזר אחר-כך
 של באיחור ארצה אותו הביא
 שהיה נמסר, כאן שעות. כמה

במטוס. טכני קילקול
ם ראש־הממשלה 31 ח  מנ
ב אלה בימים המחלים כנין,
גינוניו על מוותר אינו ביתו,

ומנ מיפלגות בין עתה נטושה
■?.011-111:100 : היגים
 חברי־כנסת פנו השבוע 31
 שהתראיין בורג, ליוסף שונים

 הטלוויזיה לתוכנית לאחרונה
אמרי טוב בוקר האמריקאית

 המראיינת אם ושאלוהו קה,
ב היא סוייר, דיינה שלו,
שנר כפי בלונדית פצצה אמת
 :בורג השיב המסך. על אתה
 שר ולא האוטונומיה׳ שר ״אני

 האנטומיה.״
׳ __י■"

 כאשר ביולי, 14ה־ ביום 31
 מהכנסת לנסוע אבן אבא עמד

בשג יום־הבאסטיליה למסיבת
 לו הסתבר הצרפתית, רירות

 וחברי- השרים מן כמה כי
את להחרים החליטו הכנסת

 דויד המיפלגה, של רי־חוץ
אומ ״עוד ואמר: מלביור,

 על הביט מבולבל. שאני רים
ב קבענו כי ששכח שם־טוב,
 משוחחים, בעודם !״ ירושלים

 לו ונמסר לטלפון אבן נקרא
מצ כי אוסטרליה משגרירות

 לארוחת־צהריים שיבוא פים
 היידן, כיל עם בתל-אביב

האוס מיפלגת־העבודה ראש
״בכלל :אבן אמר טרלית.
זו!״ מפגישה שכחתי

 של המודח המנכ״ל 31
 ליפל, ישראל מישרד־הדתות,

 בח״כ הכנסת במיזנון נתקל
 מיפי חבר מלמד, אברהם

 עסוק היה ליפל אך לגתו.
 לב שם ולא אחרת, בשיחה
בתרעו־ מלמד, אמר למלמד.

 מיפלגת־העבודה, של מצע
אמ העיתונאי-מישפטן העיר
 ״יועצים :אברמוביץ נון

לעולם.״ מתים אינם ותיקים

 בסיעת שהתקיים בדיון 31
 של הצעתה בעיקבות המערך,

 שושנה־ארכדי־אל־ ח״כ
 כי טענה אשר מוזלינו,

 המישטרה את להוציא יש
 ששר- מפני ממישרד־הפנים

המש ענייני את מזניח הפנים
 בשיחות עיסוקו ביגלל טרה

 שלמה ח״כ העיר האוטונומיה,
 שר־ בעבר שהיה מי הלל,

 את תאש־מי ״אל :המישטרה
 ביג־ המישטרה בהזנחת בורג

ש לפני גם האוטונומיה, לל
האוטונומיה שיחות התחילו

 לאשתי אסביר ״איך שאומר:
 בכך שאשם זה הוא אני כי

 בנות?״ רק לי שנולדו
 מנחם התיאטרון מפיק 3!

 בגיל מהתקף־לב מת נוביל!
ש נוביק, של בהלווייתו .46

 כמו שלאגרים בזמנו הפיק
 פיקוד להקת הגנרלית, אמי

 שחור, שאני תגידו ואל דיזנגוף
כוכ מעט. מתי רק השתתפו

 נכי כמו רומם, אותם בים
 אל ברקן, ויהודה עמרני

הס אלמנור דן לבוא. טרחו
״כל :ואמר נוביק את פיד
 כולם. איתך חייכו שחיית, זמן
נעל לצחוק, הפסקת כאשר אך
 הכוכבים.״ כל לפתע מו

 עדי נירה השחקנית 31
מי היווני באי נופש תיכננה

תפקידו. בתוקף לארץ לחוץ רק אינר-לוסע שר״החוץ,שמיו צחקו
קציני־צבא. בחברת והסביבה, במטולה סיור ערן השבוע

 את הסבירו פמלייתו אנשי מרומם. במצב־רוח שמיר נראה הסלעית הדרן מן בירידה
בלבביות. שהתקבל שר־חוץ, מונה מאז שמיר, של היחידי הביקור שזהו בכך, רוחו רוממות

 הביא שבו קצר, לביקור ארצה קפץ באו״ס ישראל שגרירבלום יהודה
 בסיור לחופשת־הקיץ. בניו ושלושת מוריה אשתו את

 :אמר בלום יהודה בנוף. וצפה נח הצפוני בגבול שמיר יצחק שר״החוץ בחברת שערך
בננות.״ של מטעים לראות תענוג ממש זה בניו״יורק, הקיים הנורא הלחץ ״אחרי

 בביתו פגש כאשר הידועים.
 של ועידת־הנשיאים נשיא את

 הווארד אמריקה, יהדות
״מיס אותו כינה סקוואדרץ,

שהאמרי בעוד פרזידנט״. טר
״מיס בתואר בגין אל פנה קאי
מיניסטר.״ פריים טר

׳•
 של האחרונה בישיבה 3

 כך על דובר באשר הממשלה,
 את לדחות מנסים שהמצרים

 לאחר עד האוטונומיה שיחות
 העיר בארצות־הברית, הבחירות

 בורג: ■יוסף הד״ר שר-הפנים,
 גרגוריאני, לוח רוצה לא ״אני
 הלוח קארטריאני.״ לוח ולא

ה שם על נקרא הגרגוריאני
 כאשד אותו. שהנהיג אפיפיור

ל לתאריך־היעד ביחס נשאל
 כן, — ״יעד :השיב שיחות,
לא!״ — תאריך

 הגדרה מצא גם בורג 3.
דד הסקרים, למילחמת חדשה

 חילוקי־הדיעות ביגלל המסיבה
ה הגרעיני הכור אספקת על

 הציע אבן לעיראק. צרפתי
 ״לה :סיסמה בליגלוג להם

יוק!״ — פראנם
תמו אבן שראה אחרי 31

 משחק שבהם בעיתונים, נות
 ח״כ נגד טניס דכין יצחק

 ״אני אמר: אלוני, שולמית
 יוסף נגד לשחק לרבץ מציע
 שימי עם להתנצח ולא בורג,
 התוצאה בורג עם פרם. עון

יו יהיה והמישחק זהה תהיה
מכאיב.״ ופחות קצר תר

 ו־ אבן אבא הח״כים 31
לא נועדו טוב שם־ ויקטור

 פלאזח. במלון ארוחת־בוקר כול
 הירושלמי ששם־טוב בעוד
 החל־ לפלאזה לארוחה הגיע

 התל- אבן לו חיכה אביבי,
 אבן הירושלמי. במלון אביבי

ה על האחראי בחברת ישב
לקיש־ במחלקה הגרמני דסק

 מג־ ״כשהיית היתולית: מת
 עכשיו, איתי. דיברת כ״ל,

 אתה חופשי, אזרח כשאתה
 זקוק לא כבר שאתה חושב

?״ לזה

 סי- של הישיבות באחת 31
 יופי ח״כ התהלך עת־המערך

 העיר השולחנות. בין שריד
 ח״כ הסיעה, ראש כך על לו

תתהלך ״אל שחד: משה
 שלך,״ חבר שאינו מישהו כמו

 של למינהגו רומז כשהוא
 להלך הרגיל גדילי, ישראל

 החדר מקצה הישיבות בזמן
 שלובות כשידיו קצהו, אל

 לא ״אני שריד: אמר מאחור.
 על העיר גלילי?״ של חבר

״אפ :פרס שימעון ח״כ כך
 מיסמך- כך על להכין שר

נוסף.״ גלילי

 ישראל של בחירתו על 31
ה ועדת לראשות גלילי

 המישט־ למען דבר עשה לא
!״רה

 מוקד התוכנית לפני 31
 ח״כ הופיע שבה בטלוויזיה,

 יוסי לו יעץ פרס, שימעון
השאלות אחת ״על :שריד
ית שלא כדי יודע/ ,לא תענה

 כל לך יש כי הרושם קבל
 פרס נשאל כאשר התשובות.״

הב להקדמת סיכויים יש אם
יודע.״ לא ״אני ענה: חירות,

 אינה העקרות בעיית 31
 בשבוע המצרים. את מטרידה

 שישיית במצריים נולדה שעבר
 אס־ ממחוז פלאחים לזוג בנות
 הו־ לפאטמה מוחמד יוט,

ב רואיינו הזוג בני דאב*.
ש וסיפרו ובעיתונים טלוויזיה

 אלא הלידה, מן התרגשו לא
 כסף להם שאין העובדה מן

ה אחרי השישה. את לפרנס
 אל־אח־ ביומון הופיעה לידה
גבר המראה קריקטורה באר

נסי לפני ימים כמה קונוס.
 על הטלוויזיה לה הודיעה עתה

ל חדשה־ישנה תוכנית הפקת
 נירה אות. אות יאות בשם ילדים
 שלה, הנופש נסיעת את ביטלה
 צילומים ימי שני כעבור אולם
בטלווי נגנים שביתת פרצה

נדחתה. וההפקה זיה
 באר־שבע בתיאטרון 31

 בין קשים מאבקים מתחוללים
 שבראשה להנהלה, השחקנים

 השחקנים בילו. גארי עומד
 ברור- מקיבוץ ירדן, הוגו
מקי שידה, ושמואל חייל,
התיא מן פרשו צאלים, בוץ

 קאגץ, יופי השחקן גם טרון.
בפרי מאיים רוחמה, מקיבוץ

 השתתף שחקנים באסיפת שה.
 אהרון לשעבר, שר-החינוך

כש חצרים. קיבוץ חבר ידלין
 שהוא אומד שילה את שמע

 :אמר לתיאטרון, מחוץ ייאבק
 לא זה שמאבק מקווה ״אני

יצליח.״
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