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 זועזר וירוק. צהוב הוא בן־אלישד אליהו
למטוסים מלעלות להתאפק יכול אינו וייצגון

 לכן, קודם בד. נועץ שלא על
 ה־ שאר לעשות שנוהגים כפי

 הרגיע סיעה. באותה ח״כים
 ״את :שריד יופי ח״כ אותה

 הזה הבחור שכאשר יודעת לא
להת יכול לא הוא מטוס רואה
"1 אפק

 סיעת של ישיבתה בעת 01
 פתקים הוטסו בכנסת המערך

שהפליא מי הח״כים. בין רבים

וכין. יצחק כח״ את ליפני
 הבחירות על שיחה כד תוך

 :ליבני שאל בארצות־הברית
 ההתמד פרס לבין בינך ״מדוע

 השיב י״ כל־כך אישית היא דות
 י אותי שואל אתה ״למה :רבין
 זכות־יוצרים לי אין מזה חוץ
 וכל ההתמודדות, תופעת על

 אמר כאשר לממציאה.״ הכבוד
אום־ שלך ״מקורבים ליבני:

 דיזנגוף ברחוב השבוע הסתובבה הרקדנית,נצח ניצה
 מלפנים ירוק בצבע צבוע הקצר כששערה

 העוברים של תשומת־ליבם שעוררה ניצה, מאחור. כתום ובצבע
 לייצור חברה של חדש שיער לצבע דוגמנית היתה כי סיפרה ושבים,

 האלה המוזרים בצבעים להסתובב החליטה ומאז שיער, ציבעי
בעיני." מוצא״חן דווקא זה מסתכלים, שכולם לי איכפת ״לא בשערה.

 עוזי ח״כ היה הפתקים בזריקת
 אורה כח״ לו העירה כרעם.
ש בוועדת־החינוך, כי נמיר

הנ היא בראשה, עומדת היא
 עוברים שהפתקים כלל היגה
 באולם. נזרקים ולא יד, אל מיד
 מציע ״אני :עוזי לה אמר

 לזרוק שיתירו הצעת־פשרה,
 יגיעו שהם בתנאי רק פתקים
 הוא עוזי לנמען.״ ישיר באופן
 וגא מישחק־הכדורסל, חובב
המדוייקות. בקליעותיו מאד
 ח״כ תבע הכנסת בוועדת 0!

 לעשן יתירו שלא זיידל הילל
 מנחם הרב ח״כ הישיבות. בזמן

ב לעשן שיותר הציע הכהן
 ש- בישיבות לא אך וועדות,

בשבת. תתקיימנה
 רואיין יעקוכי גד ח״כ 01

 דויד על-ידי בתוכנית־רדיו
 עם ליחסיו בקשר :מרגלית

 הפועלים, בנק מועצת יו״ר
 שיע- אחרי לווינסון. יעקוב

 עבדו שהשניים סיפר קובי
 היה יעקובי כאשר בעבר, ביחד

 ולווינסון העובדים חברת מזכיר
 מרגלית: שאל הבנק, מנכ״ל
 ענה ז״ הבנק עם גדלת ״האם

 רק גמד. לא ״אני :יעקובי
הבנק.״ עם לגדול באים הגמדים

 בקריית- ראיונות בערב 0!
יצחק ראיין בכפר־סבא סביר

 :ואמר רבץ הפסיקו רים...״
 מקורבים, דרך מדבר לא ״אני
 דברים שם אני ישירות. אלא
 באמצעות ולא השולחן, על

כתבי־חצר.״ להקת
 ה- כי מספרות שמועות 01

אי (״רפול״) רפאל רמטכ״ל
 ההבדל כי לאחרונור אומר תן
ה אבר־המין לבין החיים בין

 כל קשים שהחיים הוא זכרי
הזמן.
הצב המישטרה מפקד 01
 גרניט, חיים תת-אלוף אית,

ה תדמית את לשפר החליט
אלי פנה הוא בצה״ל. מפקדים

 חיילי את לבקר בבקשה הם
 בבתי- הכלואים יחידותיהם,

 :הקמצ״ר כתב הצבאיים. הכלא
 למדים אנו העשיר מניסיוננו

 בבתי־סוהר שביקורי־מפקדים
 עצמו לחייל הן רבות מסייעים

 ונוטעים כולה. למערכת והן
 עדיין מפקדיו כי הרגשה בחייל
 שעבר העובדה חרף בו, רוצים
 עונש מרצה הוא שבגינה עבירה

 אליכם פונה הנני בבית־הסוהר.
 ביחידה המפקדים את לעודד
 אשר חייל, כל עם קשר לשמור
 לריצוי נשלח כלשהי מסיבה
 ולהרבות בבית־סוהר, עונש

 ובכך שניתן, ככל בביקורים
 לשקם הצה״לי למאמץ לסייע

כאלה.״ חיילים

 התבקשו סיור לאותו 0
 תיק־יד לקחת הפמליה אנשי

 נעמ״ת, מזכ״ל אך בלבד.
 ויצ״ו ונשיאת ארד נאווה

 באו יגלום, רעיה העולמית,
ענ מיזוודה כשבידה אחת כל

 גילו שבחבורה הגברים קית.
 מהם אחד וכל ג׳נטלמניות,

 את דקות חמש במשך נשא
 הסיור. תום עד המיזוודות, אחת

 חיים היה העיקרי הקורבן
 כי היום בסוף שטען יכין,
משותקת. זרועו
 רעיית־ פגשה כאשר 0!

בחב נכון, אופירה הנשיא,
 שימש המצרי, הפרלמנט רות
 אהרון הד״ר בסיור, דוברה לה

חב העירו כמתורגמן. כרנע,
 ״מי :המצריות הפרלמנט רות
 ערבית המדבר האשכנזי זד,

?״ כמונו
ש ארוחת״הערב בעת 0|

ה לנשיא המצרי הנשיא ערך
 ל- נבון יצחק אמר ישראלי,

״השגריר :אל־סאדאת אנוור
 הפר מורתדא סעד שלכם

ב ביותר הפופולארי לשגריר
 ״זה :מורתדא העיר ישראל.״

 הנשיא את משרת אני פלא, לא
ביותר.״ הפופולארי

 נבון שאופירה אחרי 0!
 מאזינה טילפנה ברדיו, רואיינה
בדמ ואמרה לאולפן נרגשת

 ידיו את לנשק ״צריך עות:
 על טון, סל צכי המראיין של

לנשיאה.״ יפה כל-בך שהתייחס
ה כתב נשאל כאשר 01

 נחמיאם, ויקטור טלוויזיה
 היותו בעת קאהיר, יליד שהוא
הת לא מדוע במצריים, בסיור

 עם אלא מצריים ילידת עם חתן
 יכולתי ״וכי השיב: אשכנזיה,

שלום?״ שיפרוץ לדעת
 שצילם היחידי האדם 0|
 בצבע במצריים נבון ביקור את

 אולפן- מנכ״ל סופר, אדי הוא
 לנשיא נלווה היא פרטי. סרטים

 במסע. פרט כל וצילם ולרעייתו
 הצעות כמה סופר קיבל עתה עד

 לרכישת בינלאומיות מחברות
הסרט. לשידור הזכויות

 שמר נעמי התמלילנית 0!
 ״סא- ואמרה: ממצריים חזרה
 והטיול באף, אותנו מוליך דאת
החש־ את אימת רק לשם שלנו

 הכנסת מדיוני באחד 01
 הח״כים חד־פעמי באופן העלו

 ומשה גרוסמן חייקה
 על לסדר־היום הצעה שמיר

 מס־ההכנסה לגובי ההתנכלות
 בירושלים. מסויימות בשכונות

״קבו על שמיר דיבר תחילה
 שוליות״. אנטי־ציוניות צות

 דוכן־הנואמים על עלתה אחריו
 אירועי- על שדיברה גרוסמן,
 לה העיר רמות. בכביש השבת

 :שינמן פינחס היושב-ראש,
 אמרה !״שלך הנושא לא ״זה
 שדיבר הח״כ ״גם גרוסמן: לו

 אחריה !״לעניין דיבר לא לפני
 הד״ר שר־הפנים, לנאום עלה

 ״הזוג שאמר: כורג, יוסף
 מוזר הוא גרוסמן־שמיר הזה

 עם זאב ,וגר כמו הוא ביותר.
 והשד התחייה-הצעירה כבש׳.

 על אחת.״ בכפיפה מר־הצעיר
 :בורג העיר גרוסמן של נאומה

 זמן שכבר אנטי־דתי, ״כלבוטק
 כביש כזה. דבר שמעתי לא רב

 אלימות מיסים, תשלום רמות,
 ח״כ על־כך העיר ואידיש.״
 — אידיש ״אם :הילל שלמה

בבקשה.״ לאדינו, גם אז
 הידועה טיסתו בעיקבות 0!
 במטוסו וייצמן עזר כח״ של
 ג׳ימי האמריקאי הנשיא של

 סיעת- מזכירת כעסה קארטר,
ר, ימל ירדנה בכנסת, הליכוד

 כלי־התיק- למה לי. שהיו שות
 נפגשו לא המצריים שורת
 הוא שם שקורה מה כל 1 איתנו

!״המאה תרמית
ב הטיול על הבדיחה 0!

 תשובתה על מספרת מצריים
 הישראלי השגריר אשת של

 בן־אלישר. ניצה בקאהיר,
 בעלה שלום מה נשאלה כאשר

ב ציבעוני הפך ״הוא אמרה:

 וצהוב מקינאה ירוק הוא יותר.
מצהבת.״

נשאל הכנסת במיזנון 01
 ירוץ אם כן־פורת מרדכי

ה רפ״י, אנשי עם לבחירות
 הליכוד. מן לפרוש עומדים

מתע ״אינני בן־פורת: השיב
 תפרוש כאשר נשואות. עם סק

הח על אודיע מהליכוד, רפ״י
לטתי.״

 כותבת וכיום שחקנית בעבר שהיתה מי071 איריס
ל באה לשירים, ותמלילים תסריטים

 המא* תנועת״צעירים, הוא הבים הביס. באיפור התפוח סירטה בכורת
 לחייה על ובמוסיקת־הרוק. הצעיר הדור של הפעולה בחופש מינה

 מודבק בסרט אותו ורואים מבריק, משולש שהוא הבים, סמל מודבק
סגול. בצבע ספריי פיזרה שערה על שם. הקולנוע כוכבי כל על

התאום, אחיו עם דיזנגופי בקפה ישב (מימין)דני!ולו
 הם השניים השמש. של מזיווה ונהנה רוני,

 בבתי״החולים אלה בימים הקיימים העיצומים וביגלל רופאים
 בבית״ רופא־ילדים הוא דני דיזנגוף. ברחוב קימעה לפוש החליטו
 למחלות״עור־ומין רופא הוא אחיו, ורוני, הרופא אסף החולים

 שאולי כאן, מהנה כל־כך ״זה בפתח־תקווה. בילינסון בבית״החולים
השניים. אמרו להרגל," שישי ביום בבתי־קפה הישיבה את נהפוך

2254115 הזה העולם


