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הבירה אל הים את גם להעביר
 המכהן סיסקו, ג׳וזף 8!

 ב־ אוניברסיטה כנשיא כיום
ארו באותה סיפר וואשינגטון,

 על- נשלח לא מעולם כי חה,
 בחוץ- לכהונה ארצו ידי

 שולחים היו אם ״אך לארץ.
 הבחירה, את לי ונותנים אותי
 שגריר להיות רוצה הייתי

בישראל.״ אמריקאי
 חוק־ירוש־ על בוויכוח 8

 החוקה־חוק־ומיש־ בוועדת ליס
הדוב הציעו הכנסת של פט

מוס מיני כל להעביר רים
 ראש־העי־ לעיר־הבירה. דות

 האמין לא יקולק, טדי דייה
העיר לבסוף אלה. להבטחות

 יצחק הכנסת, יושב־ראש
 כניסה לאפשר שלא ברמן,
סנ הנועלים לאנשים לכנסת

 אליו העביר לרגליהם, דלים
ה פתק, הכהן מנחם ח״כ

 כזו. הוראה יצאה מדוע שואל
במכ ברמן לו השיב השבוע

הצי רוב ״אצל כנ״ל: תב
 לחלק הסנדלים נחשבים בור

 במקומות הולם שאינו מלבוש
 בקיץ החום מפאת רשמיים.

 בזמן בהם להתהלך אולי נוח
מסופק אבל בשדה, העבודה

ש לתחום כאן נכנס ואני ני,
 להופיע נאה אם שלי, אינו
 גם בשבת בבית־כנסת בהם

ה־ שהרי בקיבוץ, או בכפר

 של המסכם בנשף תופיע הזמרתנוות טובה
 בהיכל שייערן מלכת״המים, בחירת

במסיבה השתתפה שם מפאריס, ארצה חזרה היא התרבות.
בעלה״אמרגנה עם :בתמונה לירות. אלף 100כ״ ששווייה שימלה,

בעלה־אמרגנה עם :בתמונה לירות אלף 100כ־ ששווייה שימלה,
בשוויין. מבין אן בשמלות, מבין שאינו הטוען פורת, אמציה

 העירייה, של החדש המנכ״ל
תח לא ״מדוע :חזק ראובן

ל הים את גם להעביר ליטו
?" ירושלים

 באחד נזכר ידין ייגאל 8
ביש קיסינג׳ר של מביקוריו

פרו עדיין היה כשהוא ראל,
 ״לקחתי לארכיאולוגיה. פסור

 במצדה. לטיול קיסינג׳ר את
 ארמון את לו להראות רציתי

 לרדת היה צריך שם הורדום,
 שאל מדרגות. וחמישים מאה
גם ״האם :קיסינג׳ר אותי
 בחזרה?״ אותן לעלות צריך

 זאת שיעשה שכן. לו השבתי
 השיחות כמו צעד, אחר צעד

 לבין ישראל בין אז שערך
מצרים.״

 יצחק ח״כ עם בראיון ■1
אי למראיין סיפר הוא רבין
 בעבר ״נפגשתי :דנציג תן
 ג׳ימי ועם רינן רונלד עם

 היו שניהם כאשר קארטר,
 לקארטר אך מדינות, מושלי

 הייתי כאשר יותר. חייב אני
 בארצות־הברית ישראל שגריר

אד של תואר לי העניק הוא
כבוד״. מירל
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ההב את מטשטשים סנדלים
 חול ימות של לבוש בין דל

 יחליטו כך על אבל לשבת.

 שאפשר סבור אינני רבנים.
 מלבוש כחלק לסנדל להתייחם

 מיש- בני של לא גם לאומי,
 כי היא עובדה האדמה. סחת

 נוהגים היו לא בארץ־ישראל
 או חגיגיים באירועים להופיע

 לפני עד בסנדלים רשמיים
 לפני יחסית, קצרה תקופה

ה איש שנים. עשרות כמה
 לוז, קדיש הוותיק, אדמה

מנצי שהיה לברכה, ׳זכרונו
 התנועה* של הבולטים גיה

 לבוש בכך ראה לא הקיבוצית,
 כניסה על שאסר והוא לאומי,

ב בסנדלים הכנסת למישכן
 כיושב־ראש־ שכיהן תקופה

קבו כל כי יתכן לא הכנסת.
 לה תקבע באוכלוסיה צה

רש באירועים לאומי לבוש
נוה בהן שכונות יש מיים.

 בבית־ להופיע מתפללים גים
 כשהם בשבת בקיץ הכנסת

לט אפשר בפיג׳מות. לבושים
לגבי מסמל זה שלבוש עון
 אף־על- המנוחה. יום את הם

להר שיש סבור אינני פי־כן
 זה בלבוש להופיע להם שות

הללו הנימוקים מכל בכנסת.

לס מקום שיש סבור אינני
ב לוז שקבע מהוראה טות

ה על־כך הגיב זה.״ נושא
 מאמצים והיו ״הלוואי כהן:
 לוז של הוראות כמה עוד

הסנדלים.״ בנושא דווקא ולאו

 שהאסטרולוג מאחר 8'
בהזדמ אמר ליפשיץ הרצי

 עומד השאה כי רבות נויות
כ לאיראן ולחזור להחלים

 יש מה ליפשיץ נשאל שליט,
 אמר השאה. מות על לומר לו

 איך יודע לא ״אני :ליפשיץ
 נתונים לקחתי !לו קרה זה
 מעיתון שלו הלידה שעת על

 מפה הכנתי זה ולפי גי־מני,
 לא שפוט אני אסטרולוגית.

 אלמד אני אם קרה. מה מבין
 אסטרולוגיה, שנה 100 עיד
הכל.״ את אדע לא אז גם
 ליפשיץ אמר בעבר 8!

לרא יגיע אלץ יגאל שה״כ
 אלון מות אחרי הממשלה. שות

דומה. תגובתו היתה
 של הבאות מנבואותיו 8'

 כל כי להבין ניתן ליפשיץ
 השנה שייבחר אמריקאי נשיא
ל קורה ״זה בתפקידו. ימית

 עשרים בכל שנבחר נשיא כל
מחזור קיימת באמריקה. שנה
אמר. בזה,״ מסויימת יות

עו הקרוב, באוגוסט 8!
 להתחולל ליפשיץ, לדברי מדת

באיראן. מהפכה

איר שביתת בעיקבות 8
 שגם הוחלט ישראל אמני גע

 לא בריבוע תשע התוכנית
 צפיר, טוביה ידי על תונחה

ב שביתה. להפר שלא כדי
ה־ מנכ״ל עם צפיד עם פגישה

אבן יעקוב
 אגן עם השיחה אחרי

 של האמיתיות הבעיות
 אם רק בצפון, מתוכנן
 אצדרסון: טענה השניים

 האחד רושם. עלי שעשו
זקן, אמנם יש לקאסטרו

שח את שעבר בשבוע אירח צה״ל דובר
 אנדרסון. ביבי השוודית הקולנוע קנית
 את הבינה שלראשונה אנדרסון, טענה

 לטיול לצאת הסכימה אנדרסון ישראל.
 בין השיחה אחרי אותה. ילווה אבן

 אנשי־צבא שני רק פגשתי היום ״עד
 אבן. יעקוב והשני קאסטרו פידל היה
יפה.״ יותר הרבה אבן זאת לעומת אבל

בטלוויזיה, בלשית בסידרה לאקנמאכו פיטר
 כדי במיוחד לישראל בא הוא לסטארסקי.והאך. במתכונתה הדומה

 הפיצות מלן כץ, מנפרד ידידו, של הגלידות חנות פתיחת את לחגוג
 מסייר רווק, הוא ועתה פעמיים נשוי שהיה פיטר, הגרמני.

 הוא שבהם הרבים בסרטים תפקידיו בעיקבות העולם, ברחבי
 אס־אס. מפקד של הוא בסרט שלי הבא ״התפקיד משתתף.

 אני הנאצים. על בסרטים הרע האיש את בעבר גילמתי כבר אני
הסביר. ריגשותי,״ את מערב איננו שבו תפקיד זה ובשבילי שחקן,

 יצחק המאוחדים, אולפנים
 ״אני :לקול צפיר אמר קול,

 משום אותי תפטר שלא מקווה
שבי להפר רוצה שאינני

״אל :קול לו ענה !״ תה
 התוכנית את אנחה אני תדאג,

 אמר תחזור.״ אתה אשר עד
 מאיר את ״קח צפיר: לו

 הת־ כבר כה בין הוא ׳טלו,
 שביתה, ששבר בכך לכ־יך

טובה.״ שעה את הינחה כאשר

 חוק־ירוש־ על בוויכוח 8!
 הבריאות, שר הפריע לים,

 בקריאות שוסטק, אליעזר
לדברי בלתי־פוסקות ביניים

וירשובסקי. מרדכי ח״כ
 שר־ ״אדוני :זה לו השיב

 הבריאות על שמור הבריאות,
 בצע- אותי תחלה ואל שלו

קותיך.״

 בכנסת נחנך השבוע 8.
 הנושא קיר הממשלה, בקומת

 ינקו. מרסל של ציוריו את
אמו עדי ח״כ כך על אמר
ל מה לממשלה ״אין : ראי

 אננ׳לו מיכאל גם התאמץ.
ערוותה.״ על מכסה היה

 צהלה בסניף בהופעתו 8!
 טען מיפלגת־העבודה, של

 בקואליציה כי פרס שימעון
עבו חלוקת ישנה הממשלתית

מת בגין מנחם ברורה דה
ו הראש על כיפה עם רוצץ
ואי תיאולוגיות, הלכות קובע

מס דרוקמן חיים הרב לו
 וקובע ביד מפה עם תובב

גיאוגרפיים. גבולות
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הרליץ: אסתר ח״כ אמרה
 כארץ כעליסה מרגישה ״אני

 שימעון לה העיר הפלאות.״
 לא או נעים זה ״נו, פרס:
?״ נעים
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