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 אסקימוסים שה 13 יה לד ג ה □עדת
בריגול כחשוד ועצר !הארכיטקט

■  השבוע סיפר אבן ח״כ !
אמרי סנטור הציע בזמנו כי

העב השפה את להפוך קאי
 בארצות- רשמית לשפה רית

 התנ״ך״. שפת זו ״כי הברית,
 הסף, על אז נדחתה ההצעה

 עלולה שהיא חושש אבו אך
 זרם לאור אקטואלית, להפוך

ההו לארצות־הברית, היורדים
ומתעצם. לך
 בוועדת־הפנים בדיון ■1
 הכושים בנושא הכנסת, של

 יהודה ח״כ העיר העבריים,
שאי אפשר אי ״מדוע :ח

אותם?״ לזגל
 הח״כים נסיעות על ■1

 יצחק ה״כ העיר לחוץ־לארץ,
 היחידי הח״כ ״אני :יצחקי

 שלא העם נבחרי 120 מביו
 שנבחר מאז לחוץ־לארץ נסע

 מפני פשוט ישראל, לכנסת
 הישראלי, לפרלמנט שנבחרתי
 לא — בירושלים שמושבו
 ואפילו בפאריס ולא בלונדון

בניו־יורק.״ לא
 שימעון שח״כ בעת ן■

 בבית־החולים מאושפז היה פרם
לו״ גם בו אושפזו תל־השונזר,

 מקיימים שבו במעלות, חינוך
 אחד חינוך. סדרות צה״ל חיילי

 ״לפני לרפול: סיפר האזרחים
 הבאנו כאן לבנות שהתחלנו

 תת־ ראשי, קצין־חינוך את
 אז שהיה זוהר, אבי אלוף
 פיקוד-הצפון, של הנדסה קצץ

לב תוכניתנו על לו וסיפרנו
 הוא חינוך. קריית במקום נות

 לשגר והורה לרעיץ נדלק
 של צבאי דחפור לעזרתנו מיד

 הגיב באיזור.״ הנדסה יחידת
 אלוף אז הייתי ״אני :רפול

 מבין אני ועכשיו פיקוד־הצפון
 הטרקטורים כל נעלמו לאן

שלי.״

■  אלוף־ הנח״ל, מפקד !
 ביקר אשכול אמנון מישנה

 עם שוחח הוא בבסיס-טירונים.
 ״קדם- הקרוי הקורם חניכי

עו עוברים שאותו טירונות״,
 ל- המתגייסים חדשים לים

 על התלונן מהם אחד נח:׳ל.
מקב אינם וחבריו שהוא כך
אש השק״ם. שירותי את לים
 לפתוח במקום בו הורה כול
 באוזני והוסיף השק״ם את

שתתנו הזמן ״על מפקדיהם:

 הזוג שבני ארוכי־נגן, ליטים
חלוקתם. על להסכים יכלו לא

 עורך־דץ גיסה כאשר ■1
השו של דבריו לתוך להיכנס

בנעו השופט נזכר בן־ארי, פט
 צעיר עורך-דין כשהיה ריו.

 המחוזי השופט בפני והופיע
ס יוסף  היה ״הוא המנוח. ל
 חוק לו היה אבל דגול, שופט
 היה יכול עורד־דין כל משלו.
 כתיבת כדי תוך אותו לשסע

אפי היה ולפעמים פסק־הדין,
 עקב החלטתו את משנה לו

 כי החלטתי אז זו. התערבות
 פעם ואהיה יזכני, אלוהים אם

ל ארשה לא בישראל, שופט
 אותי לשסע לעורך־דין עולם
החלטותי.״ כתיבת כדי תוך

 של העבודות לתערוכת ■
 כן־ הב הטלוויזיה תפאורן
 במת את שעיצב מי דויד,

הגלר בעלת באה האירוויזיון,
 היישר ארבל עממה יה

 עכשיו ״חזרתי משדה־התעופה.
אס עם נפגשתי שם מלפלנד,
 הסבירה אמיתיים,״ קימוסים

לאורחיה.

 להקת חברי את אירח בישראל בריטניה שגרירות של לתרבות הקונטולווט!ון1ו כריס
 ערך הוא הופעות. לסידרת ארצה שבאו רנסנס, בשם הקלאסי הרוק

 החליט הוא ישראליים. מאכלים יכלול שהתפריט ודאג בתל־אביב, שרתון במלון מסיבת־קוקטייל להם
הלהקה.״ עבור שרציתי מה בדיוק ״זה :ציין אותו שטעם ואחרי המרק, טעם את בעצמו לבדוק

ץ, כל  יצחק ח״כ של בנו רב
 עקרב. על־ידי שנעקץ רבץ,
 ל- טילפנה רבץ, לאה אמו,

ו עצמה הציגה בית־החולים,
ה הרופא עם לשוחח ביקשה
 בולס־ הדוקטור בבנה, מטפל

המר בן* ד נול (״בולק״) לב
 וכימעט לרגע התבלבלה כזנית

 עם רבץ לאה את שקישרה
 האחרון ברגע פרס. מקורבי
 בית־החר מעובדי אחד התערב

 רבץ לאה בין כי שידע לים,
ידי שוררת לא פרם לשימעון

 המרכזנית את והעמיד דות,
טעותה. על

 בשבוע שחזרו שניים 91
 רותקו בחוץ־לארץ, מסיורים

 קשה, הצטננות בגלל למיטה
 שר :הקול ואיבוד גבוה חום

 שחזר פת, גירעון התמ״ת
 משה וח״כ בארגנטינה, מסיור
 בממרח- מסיור שחזר שחל,

גרמניה.
מסופר, במחנה בשבועון !■

 רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל כי
במיתקן סייר איתן (״רפול״)

 אני הקניות את לערוד להם
 עשרים — משלי מתנה אוסיף

דקות.״

 אבן־ אריה השופט ■1
 לענייני כשופט משמש ארי

 המחוזי בבית־המישפט אישות
 לאחד אמר השבוע בתל-אביב.

 בפניו, שהופיעו מעורכי־הדץ
כ תפקידו את רואה הוא כי

 שני ״כאשר לציבור. שירות
 נישואיהם כי מרגישים אנשים
 זה ״הרי אמר, לקיצם,״ הגיעו
 תאונת־דר־ להם קרתה כאילו

 אני להם. לעזור ותפקידי כים,
בע מכלול את לפתור משתדל
 אחד, תיק רק ולא יותיהם,

נו תיקים אחריו יותיר אשר
הת תימשך שבגללם ספים,

וההוצ הנפשי המתח דיינות,
 אם לעורכי־דץ הכספיות אות
כאי זה אחד, תיק פותר אני
בל עזרה־ראשונה הגשתי לו

 לא כי הדגיש השופט בד.״
 בנסיונותיו מצליח הוא תמיד
 שבו הראשון הגט וכי אלה,
תק ששה בגלל נכשל טיפל

■  ישראל הארכיטקט !
מוש חובב-נוף הוא גודזביץ

 נסע כאשר שעבר, בשבוע בע.
 הוא לתל־אביב, מחיפה ברכבת

 יפה מקום כל בהתלהבות צילם
 ניגש להפתעתו בדרכו. שנקרה

מד ״אתה ושאל: שוטר אליו
האר כשהשיב עברית?״ בר

השו לו הסביר בחיוב. כיטקט
 מידיו נטל עצור, שהוא טר
 את אליו כיוון המצלמה, את

 אחר- הרכבת. את ועצר נשקו
 דקות לכמה השוטר יצא כך
הגב אחת על עלה הקרון, מן

 עליו, לממונים והודיע עות
ב כי קשר, מכשיר באמצעות

 הדרך שארית את חשוד. ידיו
 תחת גודוביץ עשה לתל־אביב

 המכוון ונשקו הפקוחה עינו
המתי בתל-אביב השוטר. של
 חקירה אחרי ניידת. להם נה

 כי לגודוביץ התברר קצרה
כע רק אליו יוחזרו הפילם

 ה־ שחוקרי אחרי שבוע, בור
הנ בדיוק מה יבדקו מישטרה

 ״מן במצלמתו. הארכיטקט ציח
גיליתי הזו המוזרה התקרית

 קודם ידעתי שלא פרטים שני
 ״קודם הארכיטקט. אמר לכן,״

לצלם מה, משום שאסור, כל

 שהמישטרה ושנית ברכבת,
 אין חינם פילם לך מפתחת

כסף.״

]^1 האשה היא הרנסנס להקת של הסולנית 1
 שרה היא הגברים. בחבורת היחידה יי< * י * *י

 שם, שהוגשו השיפודים מן טעמה במסיבה אוקטובות. בחמש
לא שם והאוכל במיזרח״הרחוק, מסיור עכשיו ״חזרנו :ואמרה

 על העוף אך חריפים, מאכלים יש שבישראל שמעתי לחיכי. ערב
לאכול.״ אוהבת אני טענות, לי אין כלל. חריף איננו השיפודים

|1 ן111ך! 11(11 ^ ך|1ן  ראשון כמזכיר המכהן דיפלומט *
11 1 1■ 11 \ | בא בישראל, בריטניה בשגרירות #11/

 תקופת״חרנסנס. בסימון בתלבושת רנסנס להקת לכבוד למסיבה
 השגרי* שחילקה ״בהזמנות רוזמנד. ובתו פמלה, אשתו משמאלו

 ויתרתי, לא לכן זו, בתלבושת לבוא כתוב היה למסיבה רות
 הם סיגנון.״ באותו לבושה באה שלי המישפחה וכל
זו. יוצאת־דופן בתלבושת באו אשר במקום היחידים היו
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