ניצר אפ שר להר 1ס את עמק
חכרה קדי שא ת שמח לקבור
ישראל־ ,4חד״ש־ 4ושינוי־נ .אך
.לפי ספירה לא פורמאלית,
בהצבזות רבות מתנהגים ח״כ
יצחק כרמן וח״כ דרור
•״זייגרגזן מהליכוד כסיעה
נפרדת מפ״ם מצביעה גם היא
באופן עצמאי לפעמים ,וכן
שולמית אלוני מר״ץ .וכך יש
עוד שלוש סיעות בלתי־
פורמאליות.
■ ביום הרביעי השבוע
התקיים מישחק גמר גביע
המדינה בכדורגל .באותו יום היה
סדר״יומה של מליאת הכנסת
עמום בהצעות־חוק פרטיות.
*• אחת מהצעות החוק היתה זו של
ח״כ התחיה גאולה כהן ,בנושא
חוק־בוררות־חובה .כשהגיעה עת
ההצבעה ,נכחו באולם המליאה
רק  15חברי־כנסת של המערך.
כשחיפשו מצליפי הסיעה את
חברי־הכנסת ,נדהמו לגלות שהם
אינם .כל חברי־הכנסת נסעו
לראות את המישחק ,וכך
התקבלה הצעת החוק ברוב של
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בו־מאיר הגיע למקום וחילק
לשחקנים סמלים מוזהבים ,אותם
הנפיקה בימים אלה מועצת
הפועלים ,כדי להעניק לאורחים
רמי־מעלה מחו״ל .בן־מאיר
ביקש מהשחקנים לשים את
הסמל בכיסם ,בתור קמיע ,וכך
הם עשו — וניצחו.
■ בישיבה הראשונה שקיימה
תנועת אלטרנטיבה ,הרשימה
שזכתה בבחירות באוניברסיטת
תל־אביב ,נבחר יוסי שפרלינג
כמועמד ליושב־ראש אגודת־
הסטודנטים .כנשיאת האגודה
נבחרה טלי בי־מאיד ,בתו של
ח״כ הב בן־מאיר .טלי )(25
לומדת לתואר שני בביוכימיה,
והיתה פעילה באלטרנטיבה.
■ השבוע נערכה במרתף
העליון ביפו מסיבה לסופר
יצחק בן־נר .המסיבה היתה
לרגל צאת סיפרו החדש
פרוטוקול ואחרי פרישתו
מגלי־צודל .במסיבה אמר
איש־התיקשורת יצחק ליכני,
המפקד לשעבר של גלי־צה״ל,

 1ל ו \ ך ן ך י | |  1ל ן ן ן "1התמלילנית האמריקאית המפורסמת ,שחינרה את התמלילים למחזמר
המפורסם מופע הקולנוע של רוקי ולסרט בחירתה של סופי ,הגיעה לישראל.
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קונור היא יהודיה ויש לה מישפחה נארץ .היא הגיעה הנה אחרי שאמה ,שניקרה כאן לפניה ,המליצה לה
על ישראל .קונור עונדת עם המלחין ג ורג' נרי .נרי עמד לטוס ארצה נ מ טוסו הפרטי ,וקונור קפצה על
המציאה והחליטה להתלוות אליו .נ מ סינ ה שנערכה נ תל -אביג נטלה קונור את המיקרופון והחלה שרה.
היא לא ידעה שבקהל נמצאים נני״מישפחתה הישראלים .נסיו ם ניגשו אליה והזמינוה לארוחת־ערג.
מנחם ,היסטוריון וחבר תמ״י
את הבדיחה הבאה :יהודי אחד
קיבל הודעה כי קרובו בחו״ל
נפטר ויש להביאו ארצה
לקבורה .הוא ניגש לחברה־
קדישא האשכנזית ורצה לברר
איזה סידורים הוא צריך לעשות.
הקברנים שאלו אותו ,אם הנפטר
הוא אשכנזי או ספרדי .היהודי
לא ידע לענות על השאלה,
והחברה־קדישא לא רצו למסור
לו פרטים לפני שיברר דבר זה.
הוא ניגש מייד לחברה־קדישא

הספרדית ,ושם הסבירו לו מייד
מה הסידורים הדרושים .אחרי
גמר ההסבר שאל בתימהון :״לא
מעניין אותכם אם הוא ספרדי או
אשכנזי?״ ענו לו ״אם הוא ספרדי
אנחנו חייבים לקבור אותו ,אם
הוא אשכנזי — נשמח לקבור
אותו.״
■ שמואל פרנקל ,מנהל
מיפעלי הבירה ,נמצא בדילמה
קשה בימים אלה .תחנות
אוטובוסים רבות נושאות עכשיו

את תמונתו של הזמר המפורסם
דוד סטיוארט ,כפירסומת
לבירה .עד לאחרונה נהגו אנשים
לנפץ את דפנות תחנות־
האוטובוסים הנושאות את תמו
נתה של כרוק שילדם ,במיס־
גרת פירסומת לביגדי־ים .אך
מאז שהופיעה תמונתו של
סטיוארט עזבו את ברוק שילדס
והחלו מנפצים את תמונתו של
סטיוארט ,ופרנקל מוצף בדרי
שות להמציא מייד שיקופיות
חדשות ,במקום אלה שנגנבו.
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במקום .הולר נראה בתמונה כשהוא מקבל אינפורמציה מדובר
שירות בתי״הסוהר .הוא רצה לרשום את הדברים וכרע ליד
פח״הזבל ורשם עליו .הוא גם הניח עליו את מכשיר הקשר שלו.
■ במועצת פועלי תל־אביב־
יפו היו בטוחים בנצחונה של
קבוצת הכדורגל הפועל תל-
אביב במישחק גביע המרינה .הם
שריינו מראש את אולם הנשפים
במלון רמדה ,והטבחים טרחו
מראש על הכנת עוגת־נצחון,
שגודלה כגודל שולחן ממוצע.
■ השחקנים שאבו עידוד
מח״כ דב בן־מאיר .הח״כנוהג
לבקר את שחקני הקבוצה לפני
כל מישחק גורלי ,ואחר־כן־ הם
זוכים במישחק .ערב המישחק
על גביע המדינה ראו השחקנים
שרב בן־מאיר ,לא מופיע .שוער
הקבוצה אברהם גז׳רנו
התקשר ללישכתו של בן־מאיר,
כדי לברר למה לא הגיע ,ושם
אמרו לו כי הוא נמצא בדר1־.
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כי האירוע מזכיר לו את
סימפונית הפרידה .״בסוף
הסימפוניה המפורסמת הזאת,״
אמר ליבני ,״כל נגן מכבה את
הנר שליד עמוד התווים שלו
ויוצא החוצה .עכשיו כל אחד
מכבה את הבן־נר שלו בגלי
צה״ל ,ובסוף לא יישארו אנשים.״
■ באותה מסיבה הוסיף ליבני
ואמר ,שמה שקורה עכשיו בגלי
צודל הוא קילקול של נס .״זה
שתהנה צבאית יכלה להתקיים
כל־כד הרבה זמן בלי התער
בויות ,זה היה נס .עכשיו חוזרים
למצב הנורמאלי.״
■ בסימפוזיון שנערך השבוע
באוניברסיטת חיפה ,לרגל
יום־הסטודנט ,בנושא העדות
בישראל ,סיפר ד״ר נחום

זהוירה חריפאית

מסתתרת מפני המצלמה .חריפאית הוזמנה להצגת״הבכורה של
המהדורה המחודשת של מעגל הגיר הקאוקזי .חריפאית שיחקה
בהצגה לפני  1$שנה ,לצידו של חיים טיפול .היום משחקת תפקיד זה השחקנית ג׳טה מינטה ,כשלצידה
אננר חזקיהו .נ טיום ההצגה נערכה מטינה ,שאליה הוזמנה גם חריפאית .היא שינחה את מונטה על
מישחקה ,אן כשהגיעו הצלמים לצלמה ,ניסתה להתנגד .היא הסתירה את פניה והפנתה אותן אל הקיר.
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