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ש לעזור מוכן משל ירוחם וגם ביום. פעמים שלו

יג למי ,  אני ״אם :הבריז מיד יואל שר. יואל הבדרן עם להצטלם רצה איש־העסקיםי1י
:אמר זאת לעומת ג׳ימי חדשה.״ חברה שפתחנו כולם יחשבו ג׳ימי עם מצטלם

יחדיו. השניים הצטלמו בתמונה הנראה לפי שלי.״ עורכי־הדין את יש לי שרוצים, מה עלי לכתוב ״יבולים

 לראשונה שעבר, בשבוע ביקר הרמטב״לאיתן רפאל
 בבסיס לצה״ל, עצמו הוא התגייס מאז

 ההתנדבות רוח לגבי החיילים אצל התעניין איתן והמיון. הקליטה
 צבאי,״ ״שוטר להיות רוצה שהוא לו אמר החיילים כשאחד שלהם.

שוב. המשונה התשובה את לשמוע בדי אליו רכן רפול, נדהם

 לשג־ העברית השפה הוראת
לי הוא בישראל. זרים דירים

 צרפת שגריר את בעבר מד
ש ׳ילכד, ז פייר בישראל,

 ואף שוטפת, עברית דיבר
 השגריר גם זו. בשפה נאם

 עדיין שיץ קלאוס הגרמני
 לומד מורתדא אצלו. לומד

 ״תוך בשבוע. פעמים שלוש
 השגריר ידבר חודשים שלושה
הב שוטפת,״ עברית המצרי

ש טבריה, יליד המורה, טיח
 במורה שלו בקאריידה התחיל

דווקא. לערבית
צב כל בתוכנית־הרדיו 8!
 ירשי השחקן ראיין הרשת עי

 שריד, יופי כח״ את גרבר
 של למותו שנים חמש במלאת

 פי״חס לשעבר, שר־האוצר
 מה שריד נשאל כאשר ספיר.

ה בפינקס־השחוי כתוב היה
 כה שכולם ספיר, של ידוע

 יום ״בכל סיפר. ממנו, חששו
 לכפר- בא הייתי בבוקר שבת
 גם אותו. לפגוש כדי סבא

 אותו. לבדוק בא היה רופאו
ב חיכיתי אני הבדיקה בעת
ראי הימים באחד השני. חדר

ה על הפינקס־השחוי את תי
 בו. להציץ והחלטתי שולחן

מצ את הוא שם שמצאתי מה
 מדינת־ישר־ של הכלכלי בה
המקו כל בו רשומים היו אל.
כסף, לקחת אפשר שמהם רות

 מהם. אחד מכל כסף וכמה י
לא אנשים של שמות דווקא

 ה־ את תקים תל־אביב, ליד
 לא שאז פולק, שלך.״ מיפעל

 קדית־ בין המרחק מהו ידע
 ואכן שוכנע, לתל־אביב, גת

מיפעלו. את שם הקים
 ב- שופט־השלום־הראשי 8!

 ישב שפירא, חיים תל-אביב,
 בית־ במיזנון טוב במצב־רוח
 עורכי- עם והתלוצץ המישפט,

 אחד שאדם סיפר הוא דין.
 עור־ בתל-אביב יש אם שאל

 והתשובה פליליים, כי־דין
הו אין אבל ״יש, :היתד,

כחות.״
 איגוד של השביחה 8
 אמנם (אמ״י) ישראל אמני

 לא עדיין הדיה אך הסתיימה,
 אלט־ גידה השחקנית תמו.
 מפיק של מדבריו נפגעה גדר,

 אהרון טובה, שעה התוכנית
יצי שאם שטען גולדפינגד,

 תיכ־ את להנחות לשחקנית עו
 — גדול מסך נית־הטלוויזיה

 טביחה תפר היא קטן, מסך
 השבוע ).2239' הזה (העולם
 מיכתב־התנצלות. ממנו קיבלה

 ״ב- לגילה• גולדפינגר כתב
התפר שבה הכתבה, עיקבות

 נאמרו שכאילו דברים סמו
שהדב לך להודיע הנני מפי,
 במדו־ בעיתון נמסרו לא רים
 שאמרתי הדברים את ייק.

 ולא בבדיחות־הדעת, אמרתי
 או עובדתי יסוד כל לי היה
 ועל האמורה, לאמירה אחר או
בפניך.״ מתנצל אני כך

 המצרי השבועון עורך 81
 רכש מנצור, אניס אוקטובר,

 החדש סיפרו על הזכויות את
 תהליך על רוייצמן עז של

הוש טרם שכתיבתו השלום,
 לתירגום ידאג מנצור למה.
ב ולהפצתו לערבית הספר

מצריים.
ה העיתון על מאמר 81
 (״הקהי- אל־גומהוריה מצרי
 בעל השבוע התפרסם ליה״)

 הוזכר לא משום־מה המישמר.
הראשו העיתונאים שאחד בו

 על- 53ב־ שנוסד בעיתון, נים
 חבר־הקצינים־החופשיים, ידי

 גמאל את לשילטון אז שהעלו
 אג־ היה עכד־אד־נאצר,

ה הנשיא אל־סאדאת. ר וו
 בכל בגאווה, מזכיר מצרי

 הוא כי עיתונאים, עם פגישה
 העיתונאי התרגשות את מבין

 כי נשיא, מראיין הוא כאשר
עיתונאי. פעם היה הוא גם

 נשיא־המ־ ביקר כאשר 81
 בשבוע נכון, יצחק דינה,

 את הזמין הוא בחיפה, שעבר
 בכנסת, המערך סיעת ראש

 לארוחת-ערב שחל, משה
 אך בחיפה. כשרה במיסעדה

 רגלו, את נקע שהנשיא מאחר
 אליו שיבוא משחל ביקש הוא

 נמשכה הארוחה לבית־המלון.
 ואז אחרי־חצות, שתיים עד

אופי הנשיא, רעיית העירה
תשח לא ״למה :לבעלה רה,

מת הוא ז שחל את כבר רר
 בשעה בוקר בכל לעבוד חיל

,.לו הנשיא: לה אמר חמש!״
 הייתי זו, עובדה ידעתי לא

הבוקר.״ עד כאן אותו מעסיק
 הכנסת הצביעה כאשר 8
 נישים משה מינוי למען

בהעד בלטו כשר־המישפטים,
 יצחק אביו, ביציע־הכנסת רם.

 הרב־הראשי- שהיה ניסים,
 שר־ה־ סגן וחותנו, לישראל,

קורן. יצחק לשעבר, אוצר
 חברי- הצבעת בגלל 81

מי על שעבר בשבוע הכנסת
הפ החדש שר־המישפטים נוי

 ,12ה־ בן פלומין ערן סיד
 פלו־ יחזקאד ח״כ של בנו

שהת הבן, ליוון. נסיעה ,מין,
עבו לכתוב בבית־ספרו בקש

עמודים. 256 כתב יוון, על דה

ישזי ו נ ו 2 ס ט ,5־2
 בישראל הראשון לביקורה שלם פרק

 עזריה הישראליים ידידיה את מזכירה
 אחרי בארץ. בביקורה הצטלמה עימם

 לכל מסיבה שלי ערבה בארצות״הברית,
 לעזריה הזמנה שלחה גם היא בספר.
לנסוע יכולנו לא ולבן כרטיסים לנו לשלוח

 האמריקאית השחקנית
 מוקדש שבו אוטוביוגרפי

 היא בספר .51 בשנת
 רותי, ואשתו רפופורט
 לרב־מכר הפך שהספר

 המופיעים אנשים אותם
 שכחה ״היא אך ורותי

עזריה. הסביר למסיבה,״

 על מחמאות לו שחילק אביו,
 נסיעה לו הבטיח שקדנותו,

 ארץ ייראה שלפחות כדי ליוון,
 בכנסת ההצבעה בגלל אך זו.

 בארץ, להישאר הח״כ נאלץ
השתבשו. ותוכניות־יוון

 הבחינו רבים ח״כים 8!
 ראש־הממש־ סגן כי השבוע

 ידיין, ייגאל הפרופסור לה,
 לראש־הממש־ כדובר משמש

 התכעס שבגין פעם בכל לה.
 לחש הוא ישיבת־הכנסת, בעת

 השמיעם וזה דברים, לסגנו
 ידיים תנועות בליווי רם, בקול

דרמתיות.
 בכנסת הפגרה לכנס 8
ב זוהי. אורי ר׳ גם נקלע

 ליד הכנסת, במיזנון עוברו
רכין, יצחק ח״כ של שולחנו

 בעבר שהיה אורי, לו אמר
 (אזיחים- את״ר מרכזי אחד

מו אני ״יצחק, תומכי-רבין):
״הפעם גם לך לעזור כן  אמר !
 כבר יכול אתה ״מה :רבץ לו

 :זוהר לו השיב ?״ לעשות
 עבויך להתפלל יכול ״אני

וערב.״ צהריים בוקר,
 אייכי ספן־השלום גם 8'

 המיוחד לכנם־הפגרה בא ■נתן
זו אורי עם במיזנון והתיישב

 לידם עבר מכרים. וחבורת הר
 והפטיר פכידור מנחם ח״כ

 :זיזה המלצרית לעבר
 לתיאט־ הכנסת את ״הפכתם

״רון־רחוב !
 המשובח מישחקם על 8!

 חברי־הכנסת של בפינג־פונג
ויצחק טודדנו שמואל

שהת היא האמת בו. מצאתי
 ועד במעשי, מאוד ביישתי

 לאף זאת גיליתי לא היום
אחד.״

 סיפר תוכנית באותה 8!
 מיפעל נולד איך גם שריד
 פנה ספיר בקרית־גת. פולגת

 פולק, ישראל המיליונר אל
 פולק מיפעל. להקים לו וייעץ

בס יהיה שהמיפעל התעקש
 קבע ספיר תל־אביב. ביבות
 בבוקר בחמש פגישה עימו

 ומשם בתל־אביב, דן במלון
 של במכוניתו השניים נסעו
 לנהגו הורה שהוא אחרי השר,
 הוא מירבית. במהירות לנסוע
ב המכונית חלונות את כיסה

הגי דקות עשרים ותוך ווילון,
 אמר לקרית־גת. השניים עו

כאן, ״הנה, :לפולק ספיר

 בר־ עוזי ח״כ העיר יצחקי
מש שאיש בטוח ״אנך ז עם

 תיארו על להגן יוכל לא ניהם
הבאה.״ בשנה

 מים־ לישכת בישיבת 8'
ה מזכ״ל העיר לגת־העבודה,

 משל ירוחם ח״כ הסתדרות
 שלא רבץ יצחק יסכים שאם

 פרם, שמעון עם להתמודד
 ח״כ עם להתמודד הוא יסכים

 מחנה מועמד אמיר יאק ז
ההסתדרות, למזכ״ל רבין
ביש מצריים שגריר 8!

 ייצליח מורתדא, סעד ראל,
 בידיעת מכריו את להפתיע

 שהגיע מאז העברית. השפה
 עצמו בכוחות למד לישראל

 כחודש ולפני האלף־בית, את
 ם אכרה המורה אל פנה

ב־ רב ניסיון לו שיש לכיא,

224229 הזה העולם




