
 נהגו, זולים. סיגרים ומצא ש8
אי נעליים קנה זאת, יעומת

 שלושת של במחיר טלקיות
 בע־ למנוע כדי לירות. *לפיס

 את גדליהו נעל בגבול. יזת
 חזר וכך האיטלקיות, הנעליים

לישראל. איתם
 והמערך שהליכוד אחרי ׳8!

 מועד דחיית על ביניהם הסכימו
 המקומיות, לרשויות הבחירות

 משת־ מאחת ח״כ חיפשו הם
 את שיגיש הגדולות הסיעות
 איש הכנסת. למליאת ההצעה

הגדו הסיעות שתי ח״כ מבין
 זאת. לעשות הסכים לא לות

 ד,מפ* ח״כ את שיכנעו לבסוף
 שיעלה אכטיבי, אליעזר ״ל,ד

 עלה הוא כאשר ההצעה. את
 ה־ אחד לעברו פלט לדוכן

שבת.״ של ״גוי ח״כים:
 ח״ב דיבר דיון באותו 8!

 ראש אמיר, ׳אל, ז המערך
מה סטה הוא דימונה. עיריית

לש רוצה ״אני ואמר: נושא
 יצחק לח״כ ברכה מכאן לוח

 שר־ עם פגישתו על רכין,
 ;׳ורג׳ האמריקאי החוץ

 ח״כ כך על הגיב שולץ.
 :זייגר יצחק הליברלים,

 לברך שצריך חושב לא אתה
 עם נפגש שהוא על שולץ את

?״ רבץ
 הציע כאשר תמהו רבים 8!

 התמיכה בהפגנת שרץ אריק
מו תהיה שישראל בממשלה,

 המערב-ת בגדה לקלוט כנה
ש הפלסטינים, מהלוחמים חלק

ית המערבית. מביירות יתפנו
 מ־ הרעיון את שאב שהוא כן

 לשע־ ובידור הווי ענף ממפקד
 בכינוס ■כיכר. שאול ,רעב
 יושב עם דעת־קהל מעצבי של

 של ועדת־החוץ-והביטחון ראש
כן־אלישר, אליהו הכנסת,

 במרכז־ה־ העובד ביבר, הציע
 הוא מהפכנית. הצעה הסברה,

 רבים כי ספק לו שאין טען,
 הם הנצורים הלוחמים מבין

 ״לא כדבריו אך אידיאליסטים,
 אצ״ל פלמ״ח, מאנשי הם כולם

 שראש- היתה הצעתו ולח״י."
 שאלה בפומבי, יודיע הממשלה
 מעורבים היו שלא שבינהם
 בישראלים, בפגיעה ישירות

בג קרובי־מישפחה להם וי
 יוכלו ובישראל, ברצועה דה,

 הזמנת על־פי לכאן להתפנות
בפגי הנוכחים מישפחותיהם•

 הסף, על ההצעה את דחו שה
 מתקבל אינו זה שרעיון טענו

 ימים כמה כעבור הדעת. על
וב בכבודו שרון זאת הציע
מלכי-ישראל. בכיכר עצמו
 האחרון, הרביעי ביום 81
 של האחרון היום גם שהיה
 נראה הכנסת, של הקיץ מושב

 כשהוא קצור יפת השחקן
 במיז- שונים ח״כים עם נפגש

 סירטי סידרת כוכב קצור, נון.
 קולנוע לומד דימון, אסקיחו

 היל־ על קצר סרט מכין והוא
הצ הדור בקרב שונים כי־רוח

ה הכנת לצורך בישראל. עיר
מ ח״כים עם נפגש הוא סרט

 המערך, ח״ב שונות. סיעות
 לפניו תיאר חריש, מיקה

 הבעיה של השונים היבטים את
 ויל־ מאיר ח״כ הפלסטינית.

 חד״ש, לסיעת וחברו נר
 לפניו הציגו ביטון, צ׳ארלי

 יופי בעניין. עמדתם את
 בעריכת עזרה הבטיח שריד
 שיופיעו הצעירים בין הסרט.
 הנג־ צחי יהיה הקצר בסרט

גאו התחיה, ח״כ של בנה בי,
 עמדות את שיציג כהן, לה

בישראל. הקיצוני הימין
 דחיית על ההודעה ערב 81
ב־ ראש־הממשלה של ביקורו

מו השניים אנקורי. גילת השחקנית של |1י#1י יי| בביטנה הוולד שמשמיע לרעשים מאזין 1ד|11ל 11 ־1 י
 מין. בעיות על ודיונים מישחק קיטעי המשלבת בתוכנית פיעים

להריון. נכנסה מין, על דיבורים שמרוב הדעת, בבדיחות טענה, גילה

 (מימין) בישראל מצריים שבגרירות החדש הראשון הקונסול ל 811191 ל 1111 ל 811
הוותיק הקונסול סולימאן. סלאח מהתפקיד הפורש עם צולם 11111 111111\

בתל־אביב. בשגרירות עבודתו במיסגרת ישראלים עם רבים קשרים ויצר ביותר בחברותי ידוע היה
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א״׳

מטייבה, חאג׳-יחיא צאדק ואליד של בת״אחותוחאג׳־יוויא צאדק סואד
בארצות״הברית. שנה 1$ של שהייה אחרי לארץ שבה

 צדאק ואליד לשכוח. כמעט הספיקה שאותה ערבית, ללמוד באה צעיר, בגיל מישראל שיצאה סואד,
הקודמת. בכנסת של״י מטעם ח״כ והיה בית״ספר וסגן־מנהל מחנך הוא בת־מישפחתו, את המחבק

 שהנשיא בכנסת התבדחו זאיר,
 סכה מובוטו האפריקאי,

 בגין, של פניו את יקבל פקד
יקב זאיר ממשלת חברי ואילו

האיברים. שאר את לו

 למירקע שובה לקראת 8
 כול־ הטלוויזיה, תוכנית של

 התוכנית, מפיק החליט בוטק,
 ולהוריד לשוב נינת, רפי

גי ממישקלו. קילוגרם כעשרה
להשמ בולטת נטייה בעל נת,
 כל את ניסה ושלדבריו נה,

 ־,סיפ המוכרים, הדיאטה סוגי
 עשרה :חדשה הרזיה שיטת על
 אליה בלבד. קפה שתיית ימי

 סוכרזית, מתעב גינת בה. וקוץ
 הוא הרבות הקפה כוסות ואת

סוכר. הרבה עם שותה

 אנשי בץ שהיה גינת, 8׳
 בעת בספרד ששהו •הטלוויזיה

בכדו העולמי הגביע מישחקי
 הכסקיים שהבדלנים טוען רגל,

 יותר בהגינות אליו התנהגו
 פגש שאותם ישראלים מאשר

 מהשידורים בחלק באירופה.
 הבסקים בבילבאו. היה הוא

 העיתונאים את להציף נהגו
 נכתב בהן בכרזות, יום מדי
יק ״עיתונאים :השאר בין

לא פצצות. נטיל לא אנו רים,

 עכשיו נעשה לא בכם. נפגע
או לנו מגיעה אך מהומות.

 שמדו אכן הבדלנים טונומיה.״
 אחרי רק ופעלו הבטחתם, על

 אחרי יום המישחקים. סיום
 שיבעה היו המונדיאל סיום

ספ בירת במאדריד, פיצוצים
 זיה־ כאשר זאת, לעומת רד.

 הם באיטליה, ישראלים אותו
 להם שיגלה בדרישה אליו באו

 בזול. ברומא לקנות ניתן היכן
 בשדה־הת־ אותו תקפו אחרים

״השמאלנים :בצעקות עופה
 את מעכירים אתם מהטלוויזיה.

!״בארץ האווירה

חמ בשם אחים שני 8<
הרו בהברחת שנאשמים צני,

 נעלי־ שתי סוליות בתוך אין
 השופט לפני הובאו ספורט,

 אותם: שאל הוא וולך. דויד
 שכל-אחד היא האשמה ״האם
נעל?״ הבריח מכם

מזכי רפאלי, מיכל 81
 אלוני, שולמית ח״כ של רתה

 ,28ה־ הולדתה תיום את תזכור
 מיכל מאושר. כיום דווקא• לאו

 מקיף לסיור לצאת אמורה היתר,
 ועדת־ חברי ח״כים, עם בלבנון

ל המדינה. לביקורת המישנה
נוספת, אשה הצטרפה אוטובוס

 אישור־יציאה. לה היה שלא
ה נהג הבחין הגבול במחסום
 מיותר נוסע לו שיש אוטובוס

 הנוסעים שאחד דרש והוא
ש והציעה קפצה מיכל יירד.

הנו ובין בינה הגרלה תיערך
 אישור. היה לא שבידה סעת

 :לה ואמרה התנגדה אלוני
 אישור!״ יש לך ״פראיירית,

 בדעתה שוקלת מיכל בעוד
התו באוויר. מטבע התעופף

נאל והיא לרעתה היתה צאה
 היא האוטבוס. את לנטוש צה

ב ארזים למלון עצובה חזרה
ל חזרתה את ותיכננה מטולה

נז היא לפתע אך ירושלים,
 אישור בידה יש שעדיין כרה
 פנתה היא בלבנון. לסיור תקף

 במקום צה״ל דובר לנציגות
ש עד להמתין לה הוצע ושם
 כעבור ואכן, נוסף. סיור ייצא

ל הצטרפה היא אחדות שעות
 לדרום־לבנון. שיצא אחר סיור
חש היא כך שלא סיפרה מיכל

יום־הולדת. את לחגוג בה

 שר־ סגן פגש כאשר 8'
ב קאופמן, חיים האוצר,

 (״ג׳יגג׳י״) שלמה בדה
 הכנסת, במיזנון נולדכירג,

 ענה שם. במעשיו התעניין הוא
ה את לחדש ״באתי ג׳ינג׳י:

בדיחות.״ ולאסוף שלי מלאי

ד\2344 הזה העולם


