
שמיטפחת מתנשקים ,!!,ש אנשי פיהם. על ב
ש ובגין מי מיקי עם נפג ד

 ח״כ של נאומו בעת 81
 הצעיר-ם לפני שמיר משה
 תנו־ של כנס־היסוד את שערכו

 לא התחייה, של עת־הנוער
 גוש־ מראשי אחד היה יכול

 :׳רכז וחבר לשעבר אמונים
 שפט, גרשון היום, התחייה

 שאמר וייצמן, את לצטט שלא
 מילה מאמין לא ״אני :פעם לו

 לאף' מאמין לא אני לשמיר.
 בהשומר־הצ־ פעם שהיה אחד

עיר.״
ץ עתונאי 8! ר א  אברהם ה

 חברי את הגדיר שווייצד
מכ הוא שאותם שינוי, תנועת

 כמו ״הם כך: יפי־נפש, נה
 כשמטפחת שמתנשקת בחורה

פיה.״ על

אמוראי עדי ח״כ 8!
מבי מכבר לא חזר אמוראי

 בראש עמד שם בגרמניה, קור
בין צעירים לחילופי מישלחת

ה של בוועדת־הכספים 8!
 אל־ בענייני דיון נערך כנסת

 מועצת־המנה־ יושב־ראש על.
 אברהם החברה, של לים

 לפי כי אמר שביט, (״בומה״)
 שעברה השנה מן המימצאים

סוב קיבל נוסע שכל מסתבר
 קרא דולר. 150 של סידיה
 פלו־ יחזקאל ח״כ לעברו

 לוותר יכול אני ״האם ו מין
 דולר, 100 ולקבל הנסיעה על

יד,נהל״ צד כל וכך
 נרשם ישיבה באותה 6!
 לרשות- שריר אברהם כח״

 קוצר־הזמן מחמת אך הדיבור,
 ח״כ הוועדה, יושב־ראש החליט

 את לסיים לורנץ, שלמה
 הספיק ששריר לפני הישיבה

 החוצה. מיהר שריר לדבר.
 אליעזר ח״כ על־כך העיר

לא רץ בטח ״הוא :אבטבי
 הקומוניקטים את בחזרה סוף

שבהם לעיתונאים, שחילק

! חוא מפאריס, הנודע מעצב־האופנה ך ו !1!
| י -1 י /  גל. נירה הזמרת של נלהב מעריץ | י י \

 בסידרת הופיעה היא שם בפאריס, נירה של אחרון בביקורה
 בדי מדרום־אפריקה במיוחד לדבריה, קארדין, בא קונצרטים,

 נירה המפואר. למישרדו נירה את הזמין למחרת בה. לחזות
בלונדון. שרכשה עיצובו, פרי מעיל לבשה באשר אותו הפתיעה

 עימו הביא הוא המדינות. שתי
 שהוא כובע :שם שקיבל מתנה
 מצחיית־ של מושלם העתק

 לחבוש נוהג שאותה המלחים
 הלמוט הגרמני הקאנצלר
הכו את לי ״נתנו שמידט.

 ביותר, קר שם לנו היה כי בע
 צריך שאני החליטו והמארחים

 זי- הסביר ראשי,״ את לחמם
ח״כ.

ב היום שאמר מה כל כתוב
ישיבה.״

 קיימה המערך סיעת 81
 לתושבי הפיצויים על דיון

ל הצעות הועלו פיתחודרפיח.
 ח״כ הפיצויים. חישוב גבי
 להראות, ניסה אמוראי עדי

 הנכסים עלות בין קשר שאין
כך על העיר שוויים. לבין

 כמו ״זה :גולומם דויד ח״כ
 הרבה זה העלות — המדינה

מהשווי.״ יותר
 (״כצלה״) אכרהם כח״ 8!

עוז ץ־ חרי הודעה פירסם כ
 רפין, יצחק ח״כ נגד פה

 כי היתר, בין טען, שבה
ה־ את להרוס החליט רבין

 ואשתו בן־אלישר, אליהו
ב מסיבת־חנוכה ערכו ניצה,

 הנמצא בקאהיר, החדש ביתם
 המאוכלס פורט־סעיד, ברחוב

 הקים הזוג מהודרות. בווילות
והק ביתם, בחצר ענקי אוהל

 לדשא האוהל בין טיילו רואים
האור בין הבית. שליד הנרחב

 את להגדיר כשהתבקש קולי♦
המופי המקומיים, העיתונים

וד,מחו בארץ לאחרונה עים
המי את המציא בחינם, לקים

״חינמון״. לה
 עיתונאים שערכו בסיור 8!

 ליצוא, ורדים בבית־אריזת
לייצור המועצה מנהל ד,ירצה

ב  לכבודה שנערכה לקבלת־פנים באה בישראל שביקרה הנורווגית השחקניתאולמן רי
 לבושה נעמו עדית העיתונאית את ראתה כאשר בישראל. נורווגיה בשגרירות

 לביתה, נסעה התעצלה, לא עדית הזה. האוברול את קנתה היכן מיד אותה שאלה בסרבל־טייסים,
״״תמדדי : לה ואמרה לאולמן; אותו הגישה היא בידה. בשהאוברול למקום וחזרה בגדים החליפה !

 טילפנה עדית מתאים. שהאוברול לנעמן והודיעה למקום חזרה מדדה, לחדר״השירותים, רצה אולמן
 אחד תיבננה בבגד. מעוניינת השחקנית בי לה וסיפרה גוטפריד, יהודית האוברול, מעצבת אל
כשהיא היושבת אולמן, וליב (משמאל) בסרבל עדית :בתמונות בשי. לה אותו והגישה לאולמן גם

בחיוך. אמרה גדול,״ ישבן לי שיש יראו שלא בדי בישיבה, מצטלמת ״אני הבגד. אותו את לובשת

 אם תוהים עכשיו מיפלגח.
 על- השבוע שהופנה המיכתב,

 שבו כץ זאם לח״כ רבין ידי
 נפרד, חדר לו לסדר ביקש
 השניים ״כצלה״. נגד מכוון

ב לחדר־מנוחה שותפים הם
כנסת.

 הישיבה התחלת לפני 8!
 מיס־ של המדינית הוועדה של

 הבחין ברל בבית ,לגת־ר,עבודה
אל ניטים ברל בית מנכ״ל

 כשהוא גלילי, בישראל מוג
 שאל כאשר בשטח. מסתובב

 מוקדם, כל־כך בא מדוע אותו
 מקווה הוא כי גלילי השיב

 יאחר. לא אכן אכא שהפעם
 שעברה, בפעם כי סיפר גלילי

 באפעל, כזו ישיבה כשהתקיימה
 אך אבן, עם פגישה קבע הוא
 אותו שאל כאשר איחר. זה

 השיב באיחור, בא מדוע גלילי
 בזמן, דווקא ״באתי :אבן לו
 ראיתי שם מסתובב בעודי אך
ב שיעור במקום מתקיים כי

 אליו להיכנס והחלטתי אנגלית,
 שלי.״ האנגלית את לשפץ כדי

״אני :לגלילי אלמוג אמר
 את תשפץ אתה שגם מציע

 אותו והכנים שלך״״ האנגלית
 שבו במקום, האולמות לאחד
באנגלית. שיעור נערך

ב הישיבות אחת בעת 8!
 לין אמנון כח״ העביר כנסת
 שבו אבן, אבא לח״כ פתק
 מאר־ לאחרונה ״חזרתי כתב:

 פופולרי אתה ושם צות־הברית,
 השיב היהודים.״ אצל רק לא
שבאמריקה ״סימן :אבן לו
חכמים.״ הם הגויים גם
במצריים, שגריר-ישראל 8'

 וישראלים, מצרים היו חים
 המצריים העיתונאים וביניהם
 אל־אח־ עורך צכרי, מוסא

 ט־ ועכד־אל-סתאר באר,
 אל־ רח השבועון כתב ווילה,
העיתונ אל ניגש צברי יוסוף.

 היא שגם פרי סמדר אית
 ואמר במסיבה, אורחת היתה

 אורחים כמה רואה ״את :לה
 מראה זה לכאן? באו מצריים

 זו!״ מוצלחת מסיבה איזו לך
 סופר ״אתה סמדר: לו ענתה

 ואני שהגיעו, האורחים את
באו.״ שלא אלה את סופרת

 לישכת־ד,נשיאות את 8!
ה על הממונה במסיבה ייצג

 טיימור, אחמד פרוטוקול,
 בשני המצרי הנשיא את שליווה
בישראל. ביקוריו

אל־קאדי, האני ד״ר 8!
ביש שביקר המצרי האורולוג

מ למסיבה במיוחד בא ראל,
 של חבורה עם אלכסנדריה

 כאמיר המצרי הזמר ידידים.
 במסיבה סיפר איסכנרדני

 החרם של החדשה הרשימה על
 עומד הרשימה בראש הערבי.
 השני שייר, עומר השחקן
 אל־ אלהאמי הוא אחריו

 חברת־הנסיעות בעל זיאת,
השלי ישראלי, עם שבשותפות

 מחמוד השחקן הוא שי
 במסיבה, היה הוא שגם קביל,

 שכל עצמו, הזמר הוא והרביעי
 לפני ערך שאביו בכך חטאו
 ארוחת־צהריים חודשים כמה

בן־אלישר. לכבוד
ה בשפה חדשה מילה 81

 איש־הקולנוע המציא עברית
(״שיש״) ישעיהו המקריח,

 די־ מנחם פרחים, ולשיווק
 מהיר בקצב דיבר הוא ניץ.

 עוקד יצחק העיתונאי ביותר.
 מדי יותר מדבר הוא כי התלונן

 העיר לכתוב. קשה ולכן מהר,
שו זיוי העיתונאי כך על
ומי כן מילה ״תכתוב ' רד
לא.״ לה
 טופז דודו הבדרן 8!

 שראש־הממשלה שטוב טוען
א הנשיא עם נפגש לא

 רגן,׳ רונלד הנבחר מריקאי
 של גובהו הדיווחים לפי כי

ומ סנטימטרים, 188 הוא רגן
 את לחבק אוהב שבגין אחר

 נפגש,' הוא שעימם האנשים
 על- העיר ממבוכה. ניצל הוא
 ״זה :לונדון ירון המנחה, כך

 לבגין שסידרו שמעתי בסדר.
רוני.״ מיקי עם פגישה

תו כלאו עת השבוע, 8!
 ראש את שכונת־התיקווה שבי

 שלמה תל־אביב עיריית
ני בלישכתו, להט (״צ׳יצ׳״)

 בעי- מינהל־החינוך ראש סה
 לצאת שושני, שימשון ,הרי

להש עמד והוא בכוח, משם
 מי הכולאים. על כיסא ליך

 שרצה להט, היה בעדו שעצר
אלי ללא תסתיים התקרית כי

מיותרת. מות
לענ דבר היומון כתב 8!

 רוכיג״ דני ערביים, יינים
מסתו השבוע נראה שטיין,

 של ענקית חבילה כשבידו בב
 לפשר נשאל כאשר סופגניות.

ה ידידי ״כל השיב: הדבר,
 בכיליון לחנוכה מצפים ערביים
 סופגניות. לטעום כדי עיניים

 מידיד עובר אני עכשיו אז
סופגניות.״ לו ונותן לידיד

ם ל עו ה ה 2258213 הז


