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 ומדוע בבד־ברק, מי את מזו.ל מי

,אושר של □מקומו להיות השופט רצה לא
 ירוחם שערך בסיור 0
של  אותו לקח בגבעתיים מ
 ל- ירון יצחק העיריה ראש

 הכיתות באחת בתי־הספר.
 ושאל לתלמידים משל פנה
 ציב־ טלוויזיד, בבית יש למי

 ידיים שהורמו אחרי עונית.
״אצלנו :ירון העיר רבות

 את לראות מנסים בגיבעתיים
בהי בצבעים הקודר המצב
רים.״

הקי התנועה בוועידת 9!
 ח״ב טען המאוחדת בוצית
 של ״במציאות ו כץ זאב

הת ד״ש כאשר היום, הכנסת
 והליכוד פלגים לשישה פלגה

יכו לא חטיבות, לשבע מפוצל
 מי לתפקד,'וכל הממשלה לה

 פוליטי כוח להקים שמתיימר
 יכול רעיוני בסים ללא חדש

 יהיה אלוהים אם רק להצליח
כנגדו.״ עזר
 המערך בסיעת בדיון 9!
 הסביר הדיג לחוק תיקון על
 ה- ״את שחל: ,משה כח״

 שר־החקלאות, יעלה הזה החוק
 כך על העיר שרון.״ אריק

לה ״בלי :שריד יוסי ח״כ
 שרון אריק אם החוק, את כיר

 דיג בוודאי זה זה, את יעילה
עכורים.״ במים

 הצעה־ל- על בוויכוח 9!
 נפתלי ח״כ של סדר־יום

 פיתחת־רפיח, פינוי על פדר
 שישולמו שהפיצויים אמר בה

 תקדים יהוו ד,פיתחה לאנשי
 מזכ״ל הציע הגולן, לפינוי

לה משל, ירוחם ההסתדרות,
 ח״כ ישבו שבה ועדה קים

 שחל, ומשה תלמי מאיר
סיעת־ד,ע תגובת את וינסחו

 ח״כ פדר. דיברי על בודה
 למשל פנה חשאי יהודה

 לוועדה. להצטרף ממנו וביקש
על לוחץ שחל החל כאשר

 צדוק, חיים ראש-ד,ממשלה,
 שחל, משה שר־המישפטים

 שר־הבי- אבן, אבא שר־החוץ
 ממחנה- כר־לכ. חיים טחון
מזול־ דני את הזכיר רבץ
כשר־ו־,חינוך. יו,

■ ה של בערב־ראיונות !
העי ריאיין השלישית בימה
 את נקדימון שלמה תונאי

 ייגאל ראש־הממשלה סגן
 ידין, את שאל נקדימון ידין.
 מצידו אלטלנה בפרשת שעמד
 ראש־ מול המיתרס, של השני

 הוא אם בגין, מנחם הממשלה
פר על אי-פעם שוחחו ובגין

 ״בגין, ידין: לו ענה זו. שה
 כאיש־ תמיד בעיני שהצטייר

 את שקיבל בעת גילה דוגמה,
 ויכולת גמישות לידיו השילטון
 המעלות אחת זוהי לשכוח.

שו לא מעולם שלו. החשובות
בסים־ פרשה.״ אותה על חחנו

ש נקדימון כתב אלטלנה רו
 ודויד בגין התפייסו כאשר

 והיו שנים, לפני כן־גוריץ
מעו ארוכות, לשוחח נוהגים

 פרשת על שוחחו לא לם
בממ יושבים כיום אלטלנה.

ב שעמדו אנשים כמה שלה
המית־ צידי משני פרשה אותה

 בגין מנחם אחד מצד רם.
 ׳לנדאו, חיים ושר־התחבורה

ויצ ידין ייגאל השני ומהצד
מודעי. חק

£ ץ|ח־ ' לי ר ה ״ ר ת ^ ״ ע
 בתל־אביב, נעמת יושבת־ראש

 ושכבה בהרעלת־קיבה לקתה
 בעיר איכילוב בבית־החולים

 יצאה כאשר שבועיים. במשך
ה כעיתונאית פגשה משם ד  ע
ה לא ״אני לה: ואמרה ה

 את קיבלתי איך אפילו יודעת
 ״זה עדה: לה ענתה המחלה.״ ׳*

 בבית הקיים מהריקבון בטח
:הרליץ אותה ניחמה ברנה״

 בעניין ישיבה יקיימו אכן כי
 ח״כ אל גם פנה רום זה.

 וביקש שטרן־קטן, שרה
 לביקורת בוועדה דחוף דיון

שה הבטיחה היא גם המדינה.
 ממתינים בינתיים ייעשה. דבר
 להתקנת אזרחים אלף 200

בבתיהם. טלפונים

 פוריס השופט לפני 9!
הח על ערר נשמע רפפודט

 צו את לבטל הרשם של לטתו
 נגד הארץ מן עיכוב־היציאה

 ב- עד-ה,מדינה ערומי, רמי
 נחום הכפול. הרצח מישפט
 טוגיה לש עורך־דינו מורן,

 ואז טענותיו, את טען איטרי,
 נא ״ישים :ואמר לשופט פנה

 אך עצמו...״ את לרגע אדוני
״אינני אותו: שיסע השופט

שול במקום עצמי לשים מוכן
 העיר המישפט בהמשך חך.״

 שמח הוא כי באירוניה השופט
 לאושרי כאלה קשים שבזמנים

 לקבל היא העיקרית דאגתו
 דולר 5000 של סכום בחזרה

אזרחית. בתביעה

האח הצלחותיו אחרי 9!
בגי זיגד בנימין של רונות

הפרק מציע עבריינים, לוי
 לנדשטיין אברהם ליט

 בית־הסוהר למקהלת לקרוא
 סיג־ זיגל ״דה בשם מעשיהו

ה מספר הקשר באותו גרם״.
 החמורה הקללה כי פרקליט

 כיום: היא בבני־ברק ביותר
אותך!״ אזגל ״אני

 ,משח שר־המישפטים 91
 מינוי על השבוע חתם ניסים

בי שופטי־שלום, שמונה של
 מ־ אחת נשים. ארבע ניהם

 שרה היא המינוי מקבלות
 שהתמנתה ,32,־ד בת כריש

בפתח־תיקווה. כשופטת־שלום

 אתנחתא לקחת ליום, הצגות ארבע של בקצב בחופשת״חנוגה שעבד הזמרחיטמן עוזי
אחר, בזמר פגש שם למסיבה. החודשים, תישעת בן עודד בנו, עם ובא קלה

 העוזים שני מאלי. וחצי, החמש בת בתו את ושהביא בחופש* קשה הוא גם שעבד פוקס, עוזי
בסופגניות. ילדיהם את האכילו הם כאבות. בתפקידם ולהתרכז ענייני״עבודה על לדבר שלא החליטו

 ״אין :שחל לו העיר משל,
יע לא זד, להשתדל, מה לך

מב ״אני חשאי: אמר זור.״
 שאני בפרוטוקול לרשום קש
בשידול.״ עוסק לא
לק המכינה בוועדה 9!

 מיפלגת־העבודה ועידת ראת
 לאשר חדר עמום ח״כ הציע

 ״ממשלת שכינה מה את
 לרשימת התכוון הוא בלוד״.
 ש- במאמר שהוצגה השרים
 דני דבר, היומון כתב פירסם
הממ את הציג שבה כלוך,

ה ראש הבא: בהרכב שלה
ס, שימעון ממשלה ר סגן- פ

 העניין שבכל היחידי ״היתרון
קילוגר כמה שהפסדתי הוא
ממישקלי.״ מים
 התפטר שמודעי אחרי 9:

 פנה שר־התיקשורת מתפקיד
 האגודה יושב־ראש ירום, רזי

 ועדת״ אל לטלפון, לממתינים
 בבקשה הכנסת של הכספים
מע על דיון בוועדה שייערך

 מנכ״ל לב, גירעון של שיו
ל שהוא, מישרד־התיקשורת,

 הכל-יכול השליט רום, דברי
ה יושב-ראש הטלפונים. של

 נענה לורנץ, שלמה וועדה,
לו והודיע רום של לבקשתו

 הצעירה השופטת הפכה היא
בישראל. ביותר

 אלה בימים שראה מי 9!
 לי,רסקי צבי עורך־הדין את

 לעינו כחול כשפנס מסתובב
 השמאלית עינו ואילו הימנית,
 הותקף הוא כי חשב אדומה,
 סיבה יש אך מישהו. על־ידי
 שחיין שהוא לידסקי, אחרת.

 בכפר להנאתו שחה מושבע,
 מישהו בעט כאשר המכביה,

 בכוונה. שלא השמאלית בעינו
לש ללכת החליט עורך־הדין

 שם אך גורדון, בבריכת חות
השמאלית. בעינו מישהו פגע

 שתי עם מסתובב הוא מאז
פגועות. עיניים

 התפרסם שבו ביום 9!
 הזמר־מלחין של ד,ירצחו דבר

 אמצעי־התיק־ וכל לנון, 'וןג
מ בעניין עסקו בארץ שורת
 ח״כ אמר ערב, עד בוקר

סי לדוברת פלומין יחזקאל
 :בן־צור רות הליכוד, עת

דחו הצעה להציע■ הולך ״אני
 את בקימה תכבד שהכנסת פה

 לו ענתה לנון.״ של זיכרו
 עוד כזו הצעה ״תיזהר, רות:

להתקבל!״ יכולה

ה פתח בוקר באותו 9!
תוכ את ישראלי אלי שדר
״שלום :אלה במילים ניתו
 יכול לא אני טוב. בוקר רב.

 שבו בוקר כי לכם להגיד
 להיות יכול אינו לנון נרצח
 על שמעתי כאשר טוב. בוקר

 פני. התעוו ברדיו, ד,ירצחו
 אותי שאלד, מיה הקטנה בתי
 ׳חבר לה: ועניתי לי, קרה מה

היום׳.״ מת שלי טוב
 גפן יהונתן המשורר 9!

 ערב באותו תוכניתו את פתח
״גם ללנון. נר־זיכרון בהדלקת

 שוב באולם, האורות הודלקו
 במקומו יושב טריפו נראה

באולם.
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 באיטליה נמצא עדיין נתן

 ילדים ארצה להביא ומנסה
 שם. מרעש־האדמה שניצלו
 לו הוענק באיטליה בעודו

 על־ידי אות־האזרח-ד,מצטיין
 הגרונטולוגיה, לחקר האגודה
 הזיקנה. בעיות את החוקרת

 בכנס האות את קיבל אייבי
 בר־אילן באוניברסיטת שנערך

 הקשישים למען מיבצעיו עבור
 מכן לאחר יומיים בתל-אביב.

מו הנהלת כחבר אייבי נבחר
 המטפל בישראל, וארייטי עדון

 לאותה ונזקקים. נכים בילדים
 מייק הבדרן גם נבחר הנהלה

ל פעילותו בשל בורשטיין,
נכים. ילדים מען

זובוביצקי, אסתר 9'
 שאול המיליונר של בתו

 במיפעלי עסוקה אייזנברג,
 לבקשתה נענתה היא צדקה.

 ראש־ד,ממשלה, רעיית של
 למען לפעול בגין, עליזה

והעמידה מוכי־גורל, ילדים

 ממנהלי גרי, יגאל את מחבק הציירשטון וסי1
 בשעת בירושלים, בית״האמנים מועדון

 שמש, חדווה הציירת יזמה המסיבה את במקום. שנערכה מסיבה
 היברות מיפגש להיות נועדה והיא האמנים, אגודת יו״ר סגנית

 אליאס ראיף — הבית של החדשים ומנהליו הבירה אמני בין
 סימה מירון ירושלים ציירי זקן היו אורחי״הרבוד קרי. ויגאל
קראוס. שמואליק היה האורחים ביג סוזנה• דויד האגודה ויו׳׳ר

מת צ׳פלין צ׳רלי כאשר
 בתוכני- לזיכרו נר הדלקתי

אמר. תי,״
 ארצי שלמה מרהז 9!
 של שיר השבוע הוא גם שר

לנון. של לזיכרו החיפושיות
 הצרפתי במאי־ד,קולנוע 9!

 עסוק היה טריפו פרגסואה
 שעבר. החמישי ביום ביותר

 למסיבת- כל קודם הוזמן הוא
ב לכבודו שנערכה קוקטייל

 מארה בישראל, השגריר בית
 מיד מוגיק. ואשתו כונפד,

 לקולנוע מיהר הקוקטייל אחרי
 נערכה שם בתל־אביב, צפון

 המטרו האחרון, סרטו הקרנת
 ל- שתרמו למוזמנים האחרון,

כא תל־השומר. בית־ד,חולים
 עזב באולם האורות כבו שר

לאול רץ מקומו, את טריפו
 את להקליט כדי הרצליה, פני

 של הטלוויזיה בתוכנית חלקו
 בתום טובה. שטה פאר, מ;י

כאשר הצפון, בקולנוע הסרט

 בבית־ המרתף את לרשותם
 מעון להם שישמש כדי אסיה,

הצורך. בעת ומיקלט

 תל- עיריית לראש 9!
 להט, (״צ׳יצ׳״) שדמה אביב

 — גדולה אחת מעריצה יש
 בימים לינדגר. רחל ,מוא

 במחלקה מאושפזת היא אלד,
 אי־ בבית־החולים א׳ פנימית
 שבו בערב בתל־אביב. כילוב
מ צעירים על־ידי לקט נכלא

 למען אזרחים — אל״ה אגודת
 אחד כך על שמע ■השכונה,
 בבית־החולים, ברדיו החולים

 לספר כדי לחדרה מיד ורץ
 היא אולם הנעשה. על לה
 סימני גילתה ולא נבהלה לא

 ״כאשר לינדנר: אמרה דאגה.
 ראש־ להיות רצה שלי הבן

 יהיו שלא ־אותו הזהרתי העיר,
 הוא פעם מדי קלים. חיים לו

 תקרית וגם עצות, ממני מקבל
 ראש־ הוא אותו. תשנה לא כזו
אופי.״ עם עיר

225925 הזה העולם


