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 עוד במצב היה ארקין 81
 לפני כשביקר נעים לא יותר

 הבחין הוא בכנסת. שבועיים
 ותיקה בידידה הכנסת במיזנון

אל חדוה הרדיו, אשת שלו,
 כדי במהירות אליה וקם מוג,

נק אז דווקא ידה. את ללהוץ
 הפחות במקום מכנסיו רעו

נעים.
 עיתונאי עם בשיחה 8'

 איל" אהוד ח״כ השבוע אמר
 תלוי שקיומה ״ממשלה :מרט

 יגודי, כאם!? בחברי־כנסת
 יצחקי יצחק לין, אמנון

 שתיפול.״ לה עדיף ושותפיהם,
״אם :לאולמרט אמר העיתונאי

ה בחוץ־לארץ. לסיור מאיד
או על נסובו בישיבה דיונים

יו מחברי־ההנהלה אחד כל.
הנו בפני הרצה סלע, סף

 לזניה הכנת אופן על כחים
ב רשם עצמו מאיר טעימה.
 כך אחר המירשם. את ריקנות
 לחברי־ההנהלה מאיר הכתיב
 מלחם פשטידה להכנת מירשם
 את ונעל ומבצל, ישן שחור

הישיבה■
בירו נעמ״ת מזכירת 8!

, רות שלים, ג ש הבחינה ל
 לא נעמ׳׳ת משרדי של מנקה
 וכי לעבודה, ימים כמה באה

נטלה היא מלוכלך. המקום

 מאוד עליז היה (במרכז) הציירליפשיץ אורי
ה השחקן השבוע. ״כשית״ בקפה

 יוסף״ ״יוסף הקצר שסירטו לו סיפר אייל, (״שולץ״> דורון צעיר,
 בסרט להשקיע החליט השחקן, של ידידו אורי, סיום. בשלבי נמצא

 שתי מכרתי שלי. התמונות הן שלי ״ההשקעה לירות. אלף 300
 העסקים איש לידם ישב אמר. לדורון,״ נתתי הכסף ואת תמונות
 לירות. אלף 400 בסרט השקיע שבעצמו קדם, (״צ׳פאי״) שמעון

צ׳פאי. העסקים איש אמר מתנה,״ ולא השקעה שזו מקווה ״אני

 לך יהיו זה את אפרסם אני
 לטלפן תצטרך מבגין. צרות
ש מה את לו ולהבהיר אליו

 :אולמרט לו השיב אמרת.״
הקואליצ של הנוכחי ״במצבה

ו אלי שיצלצל הוא בגין יה
הבהרות.״ יבקש
 מו־ של האחרון ביום 81

 מק- ליד הצטופפו שב־הכנסת
 בביתו היחיד לט־הטלוויזיה

 שמיר, יצחק שר-החוץ, של
 ח״כ ביניהם חברי־כנסת, כמד!

ה כשקריין ביטון. צ׳ארלי
 :אמר פאר דניאל טלוויזיה
 על הגיבה טרם ״מצריים

 ה־ על התנפל חוק־ירושלים,״
וצ בקללות ביטון מסך־הקטן

 כל הרי ״זו פאר: על רח
שלך.״ המטרה

 בית־החולים הנהלת 81
 התכנסה בירושלים צדק שערי

 צאתו לפני אחרונה לישיבה
,משח בית־החולים מנכ״ל של

 את לקרצף והחלה וסחבה דלי
ב העמיד המעשה הרצפות.

עוב יתר את נעים לא מצב
להצ שמיהרו המישרד, דות
לב. אל טרף

 של בתו חתונת בערב 81
 רקד תמיר, שמואל כח״

חתו שתי על רבין יצחק ח״כ
 עם לחתונה בא הוא נות.

המסי באמצע לאה. רעייתו
 הוא כי ללאה יצחק אמר בה

ל דקות לכמה לקפוץ צריך
 ארצות־הב־ שגריר של ביתו
 (״סם״) סמואל בישראל, רית

הפו את לפגוש כדי לואיס,
 קו״ ינ׳׳ון האמריקאי, ליטיקאי

 ליממה ארצה שהגיע נולי,
ש לאשתו הבטיח רבין אחת.
 כמה כעבור אותה לאסוף יבוא

מש למעלה משעברה רגעים.
 בעלה את ראתה לא ולאה עה

 לחשוש. החלה לחתונה, חוזר
 השגריר אשת את ראתה אז

ש- לואיס, סאלי האמריקאי,

 בארץ פנטסיה המופע לקראת חזרות של בעיצומן עתה הנמצאת הבדרנית,שביט ציפי
 השתובבה החזרות באחת לפחות. שעות שמונה יום מדי עובדת הפלאות,

להנאתו. וניגן הפסנתר ליד עת באותה שישב בשן, יגאל הזמר למופע שותפה את וחיבקה

 שומרי־ לידי הסגרתו את מנע
 הילד כי הסתבר ליצחקי החוק.

ב בתל־אביב. אמו מבית ברח
שמו ח״כ במקרה עבר מקום

 טילפן התעצל, שלא תמיר אל
לש והבטיח הילד, של לביתו

במונית. הביתה אותו לוח
דג־ איתן עם בראיון 81
יע שדר־הטלוויזיה ענה ציג
 השאלה על אהימאיר, קב
מ רשות־השידור כתבי באם

 הנה־ דרישות על־פי אולפים,
לא פעם ״אף :לת־הרשות

חיית־פרא.״ הייתי
 באותו נשאל כאשר 8!

ה ראש־הממשלה סגן ערב,
 :יצד ודין, ייגאל פרופסור

הפולי עתידו את רואה הוא
במיקצועי ״אני השיב: טי,

(רו פוטורולוג ולא ארכיאולוג
העתיד)״. אה

בירוש במשרד־החדן 81
 למג־ קבלת־פנים נערכה לים
 (״דייב״) דויד החדש, כ״ל

 למג־ ומסיבת־פרידה קימחי,
 צ׳חנוכר. יוסף היוצא, כ״ל

 כי הסתבר הזדמנות באותה
ש יצחק ושר-ההוץ, קימחי
 בצוותא, בעבר עבדו מיר,
 של הבום היה קימחי כאשר
במוסד. שמיר
מו של האחרון בשבוע 81

 על הדיון במהלך הכנסת, שב
נשי של זיכרם להנצחת חוק
 מז־ תקף וראשי־ממשלה, אים
 ירוחם ח״כ ההסתדרות, כ״ל

 על- לו העיר החוק. את משל
״מענ :שובל זלמן ח״כ כד
ה אם מדבר היית איך יין

 בהנצחת גם דן היה חוק
ההסתדרות.״ של מזכ״לים

 מ- הרבי כי מספרים 81
 טייטל־ יואליש סאטמר,
 עלה לא מדוע הסביר בוים,
״בא :מארצות־הברית ארצה

ומבק כסף לי נותנים מריקה
 נותנים בישראל עצות. שים

כסף.״ ומבקשים עצות
'8  בלונדון כתב־הטלוויזיה 1

בי  אינו גורן, (״צבה״) צ
מצו כתבות בהגשת רק עסוק
בישר לרשות־השידור למות

 לקחת החליט שבוע לפני אל.
לונ יומון של בתחרות חלק
 בעמוד פירסם העיתון דוני.

 שתיארה קאריקטורה, הספורט
 ראקטה האוחז מודאג, אדם
אנ ושני מישחק־הקריקט, של

ומשוח הצד מן עומדים שים
 לתת התבקשו הקוראים חים.

 גורן השניים. לשיחת כותרת
הכו על ראשון בפרס זכה

 עבר הוא ״מתי שהציע: תרת
 למיגרש 10 דאונינג מרחוב

?״ המישחקים

מח כבר ״אני לה: אמרה
 המון בתוך כשעה אותך פשת

 אותי שלח בעלך החוגגים.
 בארו- נמצר הוא כי להודיע

ל יוכל ולא בביתנו, חת־ערב
' הביתה.״ לקחתך בוא

 היהודי השבועון עורך 81
 גריני ז׳אקו הרב בצרפת,
 גלוי מיכתב פירסם וואלד,

 בגין, מנחם לראש־הממשלה,
 שנת מאז כי טוען הוא שבו
ה טרחה לא היום ועד 1976

 דעת־ את להזעיק ממשלה
 אפילו בצרפת, היהודי הקהל

 של האטומי הנושא בעניין לא
 ״רק לעיראק. הצרפתים סיוע
 הממשלה הזעיקה אחת פעם
 בעת היה זה צרפת. יהדות את

 שלום אנשי שני של ביקורם
הע הם אז בפאריס. עכשיו

 הראש,״ על כולם את מידו
גרינוואלד. כותב
המצרי, שהנשיא אחרי 81

שלח אל־סאדאת, אנוור
 נכון יצחק לנשיא הזמנה

של במצרים, לבקר ורעייתו,
 נכון אופירה השמע חה

ל אלכאלי לזינאת הזמנה
 היתד, זינאת בישראל. בקר

 בשנת מצרים של נערת־היופי
 נבחרה אופירה כאשר ,1956

העו מטעם לצברית־השנה אז
 אז נפגשו השתיים הזה. לם

התראו. לא ומאז בפאריס,
יו הד״ר שר־הפנים 81

 מגיפת על הגיב בורג סף
ו בארץ המשתוללת הסקרים

רגלים.״ אין ״לסקר : אמר
תירחק.״ ״ומסקר אמר: עוד
 הילטון מלון של בלובי 8!

 קצין־בטחון חיכה בירושלים
 יצחק לח״כ עשר בן ילד עם

נת שהילד התברר, יצחקי.
 ורק במלון שוטטות על פס

 להעביר האוסר יצחקי, חוק
במישטרה, למעצר קטינים

חמו א ב י  בן שבנו הבחין הקלרינט, נגןאדגו
 הקלרינט את נוטל נמרוד, ,3ה־

 גדול תהיה ״כאשר :ואמר צינור, לבנו האב נתן לכן בו. ומתאמן
בצינור." נכון לנשוף ללמוד עליך בינתיים אבל אבא. כמו לנגן תוכל
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