
 בתאונה נחרו. לא ב שהח״ חריש מיכה של 1עצ1לי נח־ע איך
ה זיפת סיעת חברי הם ומי פלו ת במי הליברלי

 של חגיגית בישיבה ■1
 לרגל בכנסת, סיעת־הליכוד

 משה הפרופסור של יציאתו
 שם לארצות־הברית, ארנס

 הוא ישראל, כשגריר יכהן
 את בירך הוא מחבריו. נפרד

 את לברך ושכח השרים. כל
 כשהתחיל שופטק. אליעזר

שר־ קרא הח״כים, את לברך

 ח״כים 61 של שבקואליציה דע,
 את לקבל יוכל לא אהד אף

הזמנתך.״
ש דורון שרה כח״ £
 הליברלים, בשם לברך קמה

 נעדרים מהם שרבים התנצלה
 באמצע נמצאים שהם משום

 החטיאה. נשיאות של דיון
ש בטוחה שהיא הדגישה היא

דו עם לפנות-בוקר 5 בשעה
 הפרלמנטרי יועצו עירן, רון
ח מיפה המערך ח״ב של

לב מעירו ביקש הוא ריש.
שב משום חריש, היכן רר

שח הודעה התקבלה מערכת
 בתאונת־דרכים. נהרג ריש
 רדום- שהיה המופתע, עירן

מיטב שלפי לו ענה למחצה,

 מהי שתדע מבלי למקום אה
 ש- לה סיפר האמיתית המטרה

 נמצא מבראזיל אורח־מישפחה
 בני־הזוג של חבריהם בארץ.

 שאבי בעוד באולם, המתינו
 לפקידת־הק־ אישתו עם ניגש
האו מתגורר היכן ושאל בלה
 הפקידה, מבראזיל. שלהם רח

קיים, אינו כזה שאורח שידעה

■  ש- הליברלית בחטיבה |
 מפני הכל חוששים בליכוד
 בשם מכנים שאותה קבוצה
 ראשי־התיבות פי על זיפ״ת,

של על המאיימת חבריה, של
 הוא הראשון הקואליציה. מות

בעיו שאת זייגרמן, דרור
 בכך במיפלגה מסכמים תיו

לתפוס מסוגל אינו שהוא

 מהדוגמנית ומקבלת פיה את פוערת שוודיה, של מלכת־היופילנה־לונדגרן אווה
 בשכונת מיזרחית במיסעדה פטרוסיליה, עלה בן־עמי תמי

 מסקנדינביה. תיירות־חורף לעודד נסיון במיסגרת מישרד״התיירות אורחת היתה לונדגרן התיקווה.
 המלכה ביקרה לארוחה הדגמה בין כנערת־זוהר. התנהגה ולא נראתה ולא פשוטה, בת־כפר היא

(משמאל). תחתונים לבגדים דוגמן־פלסטיק של בידו ואחזה בתל״אביב, בחנות־כלבו השוודית

 בארצות־ חריש נמצא ידיעתו
לב הבטיח פפירבלט הברית.

התק דקות עשר וכעבור רר,
 טעות. שחלה והסביר שוב שר

 הרי!?, למוסה היא הכוונה
לפני־כן. יום שנהרג
ארכיטק שלמד חריף, 81
ב יצא בחיפה, בטכניון טורה
 שקי- למרות ללימודים, שעתו
 את לו אישר לא צרעה, בוצו,

 לימודיו, את כשסיים היציאה.
 ב־ לימודיו השלמת לו הציעו

 לחילופין, או, ארצות־הברית
 אך בטכניון, אקדמית קאריירה

 לקיבוצו. וחזר סירב הוא
ש סיפר לצייר, שנהג חריף,

 יכול לא לפוליטיקה נכנס מאז
שמעו משום עוד, לצייר היה
ביו לעסוק היה יכול לא לם
אחת. מעבודה תר

 לפתיחת המוזמנים אחד 81
הצי לקידום האגודה מועדון

 המלחין היה בישראל לום
 שהיא מסתבר ארגדב. פשה

 30מ־ יותר כבר צלם־חובב
 זמן די לו אין ולצערו שנה,

 מוסיקה ״אחרי לכך. להקדיש
 אומרים בצילום. מתעניין אני

 לא ידע אך חדה, עין לי שיש
״בל-בך.

 בהופעה שצפה הקהל, 6)
 בחיפה, פיני אריק הזמר של

 ההופעה בסיום כפיים מחה
 סיני לשווא. אך הדרן, וביקש

 התחיל כשהקהל הופיע. לא
ה עלה הדלת, לעבר לפנות

סלי את וביקש הבמה על זמר
.,הת האיחור: על הצופים חת

בשירותים.״ הייתי כי עכבתי
שנו מסיבות־ההפתעה, 81
 לידידיהם אנשים לעשות הגים

 מפתיעות אינן לרוב הקרובים,
 מופתע. להיות שצריד מי את

ל לערוך רצה פאנק אכי
מסי עדית, הציירת אשתו,

 מבתי- באחד יום־הולדת בת
להבי- וכדי בתל־אביב, המלון

 ״ומה מולו: שישב הבריאות,
ה את שכחת הבריאות? עם

 במקהלה: כולם ענו בריאות!״
הבריאות.״ ״העיקר

 שחשוב אמר ארנם 8'
 בחו״ל יסבירו שח״כים מאוד

יש ושהוא ישראל, עמדות את
 ל־ שיבואו ח״כים לארח מח

 זו. למשימה ארצות־הברית,
יו־ הרי ״אתה לעברו: צעקו

 לא שזה למרות יצליח, ארנם
 הפוליטי בג׳ונגל להצליח קל

 ח״ב לעברה קרא האמריקאי.״
 ״קשה :כזילוא רוני חירות

 בגץנגל כמו לא אבל שם,
הליברלי.״

 הראשון יום בבוקר 8׳
 עורך- התקשר שעבר בשבוע

 ידיעות של התורן החדשות
פפירכדט, שדמה אחרונות,

ו לנד הו וה נסאווי
 הוותיק, ידידה לכבודה שערך בארוחת־ערב השתתפה צמרת,
 כסאווירה במקום. שהוגשו סיניים ממאכלים וטעמה בויקו, ישראל

 .51 בן חדש, חבר עם שבועות, שלושה בן לביקור לארץ באה
הארץ. ברחבי לטיולים החופשה את ומנצלים מכונית שכרו הם

מתכוון ,׳אתה :לאבי אמרה
ל שעורכים למסיבת־ההפתעה

 נמצאים כבר כולם ? אשתך
!״באולם
 שחקן של לארץ בואו 81
 קלאוס־מריה מפיסטו, הסרט

 על מוזה הישרה בראנדאור,
המע ח״כ של המיוחד עוזרו

 היועץ פרם, שימעון רך,
 כתב הוא אפלכאום. בועז
תיר ואף שיר, האורח לכבוד

״מפיסטו :באוזניו אותו גם
 / כבצל לו שכבות / האומלל

 אבל רוצה / שכזה תרגיל מין
אלו את ביקש ] יוצא לא

/ שטן והנה / הים  אמן /
 במקום / קטן איש — גדול

 חיפש / הפקר גילה — מידות
 ידידיו אחר.״ מצא — עצמו

 הפוליטיקאים אפלבואם של
 אוטוביוגרפיים קווים מוצאים

 אפל- גם השיר. של בסופו
 סי- כדובר עצמו חיפש באום

 שם ומצא בכנסת, עת־המערך
פלג. (״רוליק״) ישראל אחר,
ש במסיבח־העיתונאים 8!

 למחרת האוסטרי השחקן קיים
 אנשי השתתפו לארץ, בואו

ש רבים, וקולנוע תיאטרון
 מיקצו־ שאלות אותו שאלו
 שייקה היה יוצא-דופן עיות.

 בראנ- את ששאל אופיר,
 משלם הוא מס כמה דאור

הכנסתו. על בווינה

 את לשגר יכול לא הוא מדוע
 הנם קרן דרך לחו״ל אנשיו

יהו הד״ר הוא השני זיידל.
ח, דה לפ לחינוך. מרצה פר

 הוא גורלית הצבעה כל ני
 ״נו, שקט: בקל לחבריו אומר

 מביט כשהוא ?״ איתי יהיה מה
 יושב־ראש סגן כיסא לעבר

 דן הוא והשלישי הכנסת.
 שאיש אומרים עליו תיכון.

רוצה. בכלל הוא מה יודע אינו
יצ הליברלים לח״כ 81

 בעיות נגרמות זייגר חק
 לחדשות, במבט זייגרמן. בגלל
 זייגר־ על דובר החמישי, ביום

 יכין, חיים הקריין, אך מן,
 האחרונה ההברה את הבליע

 של שחברים כך השם, של
 לו והעירו אליו טילפנו זייגר

ש מה עם מסכימים שאינם
 זייגר בטלוויזיה. עליו נאמר

 לענייני הכתב עם התקשר
ו משעל, ניפים מיפלגות,

 חצות כימעט שבמהדורת ביקש
 מישעל אך השגיאה, את יתקנו
 שכאשר מבינים שהכל הסביר
 זייגר־ זה הרי בדרור, מדובר

מן.
 במיפלגת־העבו־ המתח 8'
 מועמד לגבי בתל־אביב, דה

 העירוניות, בבחירות המיפלגה
דו אידלמן, צפי את הביא

 תל־אביב, פועלי מועצת בר
ה המועמד לגבי נועז לרעיון
להיות צריך ״המועמד רצוי•

ג?17 הזה העולם32


