
 אותו שאל ״למה?״ בשעון־קיץ.
 .מכיוון שירה ענה בורג.

 מעירים ממילא שלי שהתאומים
בורג: לו ענה בבוק־.״ 5ב־ אותי
 פסול. פרסונלי שיקול .זהו

ממלכ רק הם שלי השיקולים
תיים.״

 ועוזרים יועצים ארבעה ■
 ביחד השבוע יצאו פרלמנטריים

 מולם ראו הם הכנסת. מבניין
ונוצצת. יפהפיה חומה מכונית
 וממנה נפתחה. הקידמית הדלת
 העיד יפה. לבושה גברת יצאה
 בתמימות: לחברו היועצים אחד

 האשה, יפה.״ מכונית איזו .תראה
 אליהם פנתה ׳דבריו, את ששמעה
 אותה, תצלמו .יופי! וצעקה:
 האומלל היועץ עליה!״ תכתבו
הלאה. והמשיך ראשו את הוריד
כי לו, התברר דקות כמה *אחרי

 סבידדר רעיה היא האשה -
 החדשה מכוניתו היא והמכונית

 מנחם הכנסת יו״ר של
סבידור.

* רבין, לאה פתחה השבוע ■
 במסיבה נעמת, מגבית את

 פתח הערב את בביתה. שנערכה
 חפץ, יעקב <מיל׳> תא״ל

 בסוף המגבית. כנשיא המשמש
אמר: והוא כפיים לו מחאו נאומו
 אלא כפיים, במחיאות צורך .אין

כפיים.״ בעבודת
ב יתוש בתוכנית״הרדיו ■

 מה שליו מאיר נשאל ראש
 ״ תהיה אם לעשות צריך לדעתו
 הרוסים של פיתאומית פלישה
 שמים .מייד ענה: שליו לארץ.
 במרכז ימים לעשרה אותם

יברחו." הם כך ואחר — קליטה
 שליו דיבר תוכנית באותה ■
 ואמר, האוכלוסין מיפקד על

 עם לחכות צריך שלדעתו
 שביתת שתיגמר עד המיפקד

יצטרכו שלא כדי הרופאים,
ב מהתחלה. לספור להתחיל _

במיפקר־ כי נאמר, עניין אותו '
 מהשר שחוץ התברר האוכלוסין

 תושבים הם השאר כל — בורג
זמניים.

הרריו, בתוכנית סיפרו עוד ■
 כי סינגפור״, ״תוכנית בנושא
 של במגירה ניירות נמצאו

 היתה ושם שרון, אריאל
 ק״מ 45 של אחת תוכנית
 450 של תוכנית לבנון, לכיבוש
 של ותוכנית תורכיה לכיבוש

־׳ סינגפור. לכיבוש ק״מ 4500
ליבאי, דויד פרופסור ■

ביקר עורכי־הדין, לישכת יו״ר 1
* את בבית־המעצר השבוע ל

חוטין. אברהם עורן־הדין
 של שונות בעבירות נאשם חוטין
 כי שמע ליבאי מלקוח. גניבה

 קשה חוטין של בריאותו מצב
לעודדו. כדי אליו והלו
 סגל ישראל העיתונאי ■
ח"כ את הכנסת במיזנון פגש

 אולמרט, אהוד הליכוד ^
 נכון זה אם אותו ששאל

 רוצה שילנסקי דב שסגן־השר
 המישפטי היועץ להיות

זמיר. יצחק תחת לממשלה,
 עוד מכיר הוא כי ענה, סגל

 זה, בתפקיד רוצה שהיה מישהו
 אולמרט. של לעברו והצביע

 לא שזה ואמר חייו, אולמרט
 היועץ להיות בכלל לו יזיק

 אחד לממשלה. המישפטי
והעיר: התאפק לא הנוכחים

אסור המישפטי ליועץ .אבל ־־־־
פרטיים!״ בעסקים מעורב להיות

 אגמון (.יענקלה״)יעקב ■
 אם ונשאל, ישראל, בסול רואיין

 אגמון הגשים. שלא חלום לו יש
 הוא שלו החלום כי סיפר,

לו: ויאמר אליו יבוא שמישהו
רוצה, שאתה כסף כמה .קח ־

בתחום רוצה שאתה מה ותעשה ^
הוסיף, אגמון והאמנות.״ התרבות

 שומע שמישהו מקווה הוא כי
 לו להציע ויבוא בתוכנית אותו

אל טילפנה למחרת כזאת. הצעה

 כעסה מדזע השופטים. של הסנידיזת גיר 1מה
רוסית בפרישה בקרנה לטפל אין־1 סבידור רעיה
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בתל״אביב. גדולים פירטומת ולוחות רבות אוטובוס תחנות

 של בגדי״ים טרט, צילומי לצורך שילדס, דיגמנה בארץ בהיותה
 שילדט השחקנית של תמונתה נראית בתמונה ישראלית. חברה

מישמר־הגבול. אנשי שלושה של לכתפיהם מעבר מציצה כשהיא

 הגשמה לו שהציעה אשה אגמון
 לו הציעה היא חלומו: של חלקית

 בתחום לפעולה דולר אלפים 10
התרבות.

 של מילגות הענקת בטקס ■
 אמר אפריקה, צפון יוצאי אירגון

 לדעתו כי שיטרית מאיר ח״כ
 בחינוך, הזרמים כל את לבטל יש

 לאומי. — אחד זרם ולהקים
 אליעזר רב. כסף יחסך זו בצורה

 מישרר- מנכ״ל שמואלי,
 .אני ואמר: אותו שמע החינוך,
 לכם יש אבל איתך, מסכים

 ולכן קואליציוניים, הסכמים
 הזרם את לסגור אי־אפשר
החרדי.״

 דני לשעבר, חברי־הכנסת ■
 חברת מזכיר היום רוזוליד,

 במוצאו. יקה הוא העובדים,
 ספרדי, צליל שלשמו רוזוליו,

 ארוכה תקופה במשך כי סיפר
 המישפחה מישפחתו היתה

 זה רוזוליו. ששמה בארץ היחידה
 העליה שהגיעה עד היה

 רבים היו שבה המארוקאית,
 כי סיפר, הוא זה. שם שנשאו

 משם ברומא, הוא השם מקור
 ומשם למארוקו כנראה עבר

לגרמניה.

 מוטי המחזאי-בימאי ■
 שלאגר את שעשה בהרב,
 לדראמה, חוג הילדים תיאטרון

 של בינלאומי לכינוס הוזמן
 בברלין. שנערך אנשי־תיאטרון,

 לתרבות גיתה מכון היה המזמין
 לכינוס נסעה איתו יחד גרמנית.

 מנהלת סינם, ציפי גם
 המזמינים באר־שבע. תיאטרון

 חתול עבר השניים שבין ידעו לא
 את לפינס שלח בהרב שחור:

 לדראמה, חוג של כתב־היד
 במגירה רב זמן שכב והחומר

 את עליה שעורר דבר שלה,
 הפיגה בכינוס השתתפותם כעסו.

 והשניים ביניהם, המתיחות את
כידידים. חזרו
 הבר דני החובב הצלם ■
 עסקנים שני ברחוב זיהה

 (.עוזי״) דויד את מיפלגתיים:
 ואת רק״ח, דובר בורשטיין,

בעבר הייטנר, (,דוניץ״)דויד

 שוחחו השניים של״י. מפעילי
 בהבר, הבחינו ולא בעירנות
 תמונות. בסידרת אותם שצילם

 הצלם הוסיף הפיתוח אחרי
 רשם שבתוכם בלונים, לתמונות

 השניים. בין דימיוני דו־שיח
המע האוייב .בברית־המועצות

 מעמד אלא הבורגנות אינו מדי
התמו באחת נרשם הפועלים,״

הקומו העסקן של מפיו נות
 אסור סוד. זה .אבל ניסטי,

 כמה אחרי יידע.״ שמישהו
 השניים את הבר פגש שבועות
 את להם והראה ציבורי באירוע

 משועשע היה דוניץ התמונות.
 נבוך בורשטיין אך מהרעיון,

 מה מבין שאינו וטען מאוד,
 לי תעזור .אולי בעניין. המצחיק
 הבלונים עם התמונות את לפרסם

 אך הבר. שאל הדרך?" בזו
 במיפלגתו הכל-יכול העסקן

 השפעה כל לו שאין טען,
רק״ח. ביטאון במערכת

 אגודת ערכה- השבוע ■
 השנתית המסיבה את אלסם

 בבית הראשונה בפעם שלה,
 הדשא על נערכה המסיבה פרטי.

 בריכת־ עם מפוארת בווילה
ו לדליה השייכת שחייה,

 את נעל הזוג לרנר. אלכסנדר
 האורחות, אחת אך הבית,

 פנימה נכנסה שרותים, שחיפשה
 ענקיים כלבים שני ומצאה

הבית. על לשמור שנותרו
 תיאטרון משחקני חלק ■

 בסדנא שעבר בשבוע בילו חיפה
 יוסי ד״ר של בהנחייתו אנושית

שיצי ומחזאי, פסיכיאטר פדר,
 תועלה קרב הלם הראשונה רתו
 הסדנא, התיאטרון. בימת על

 הגברי, המין טהרת על שהיתה
 נחשולים. בקיבוץ נערכה

 כדי לסדנא נשלחו השחקנים
 של המיוחדת לאווירה להיכנס
 קבוצת על המספר המחזה,
 המגיעים הלומי-קרב חיילים
 להם שיחזור כדי בעורף, למחנה
 יביים ההצגה את הקרבי. הכושר
בסר. גדליה

 שחל משה המערך ח"כ ■
 שהיה ייתכן כי השבוע, גילה
 מילחמת בעניין מדי פושר

את ציטט כדוגמה הלבנון.

 אשר .אלה שאמר: לפונטיין
 העולם, את להדליק רוצים

 את להבעיר קודם חייבים
 גם לדעתו כי אמר, שחל עצמם.״

 חברי וגם הקואליציה חברי
 בוערים אינם האופוזיציה

 כמו יותר נראים והם מספיק,
כבויות. גחלים

 הוותיק איש־התיקשורת ■
מי יצחק  את לתאר נתבקש לי
 כי אמר הוא ירושלים. של יופיה
 על סיפר ולהמחשה יכול, אינו

 פרנסואה הצרפתיה הסופרת
סאגאן. עצבות״) לר (.שלום

ו 1ך נ ב | # | י ך | | | | ״ ך  שחקן בר־שביט, שלמה של ך
חגי״ לארוחת״צהריים הגיע .הבימה", 14 ^11/ ■!1 !|4

 גלי- בתחנת־הרדיו העובד חייל הוא בן תפקידו. בתוקף גית
 להצטלם, סירב הוא תוכנית. להקליט פדי למקום והגיע צה״ל,

 שלא למרות מהמצלמה, פניו את הסתיר ארוכה שעה ובמשך
 בר־שביט, שלמה אביו, גם להצטלם. רוצה אינו מדוע הסביר

 את ועזב משתיים', "שעתיים בתוכנית בגלי־צה״ל בזמנו עבד
 עדנה של מינויה בעקבות בה שפרצה השערוריה אחרי התחנה

קור. אבשלום ובין הוןחנה עובדי בין הוויכוח ואחרי פאר,

 אמרה בירושלים ביקורה לאחר
 כשהיא כלל בדרך כי סאגאן,
 היא יפות בערים לבקר נוסעת
 אחרי לעצמה אותן לתאר יכולה

 קל משם חוזרת וכשהיא קריאה,
 לגבי כך לא יופיין. את לתאר לה

 לתאר יכלה לא היא ירושלים.
 שקראה למרות לעצמה, אותה

 יכלה ולא עליה, רבים ספרים
 ליבני כשחזרה. אותה לתאר
 הוא ירושלים של שיופיה אמר,
 תת־הכרתית, תחושה בעל יופי

 כמו אותו להסביר ואי־אפשר
 של יופי להסביר שאי־אפשר

שיר.
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