
 זה מה הסעודי. הש״ח׳ של ידו את המחוז■ השופט דוח מדוע
המפריד? צמות נקוב 13 המיספו מסמי ומה מבו־רש

 ולך דויד המחוזי השופט ■
 של בינלאומית בוועידה השתתף

 אחד בפאריס. מישפטנים
 השייח׳ היה האירוע ממארגני
 מי.שהיה ימאני, זכי אחמד

 כאשר סעודיה. של שר־הנפט
 למשתתפים, קבלת־פנים נערכה

ימאני, לשייח׳ ולך השופט ניגש

 כפול." בראזילי בבקשה לי
 ושאל נבוך היה הנדהם הברמן

 משקה מכיר ״אינני הח"כ: את
 הוא ממה לי תגלה אולי - כזה

 זיגי, השיב ״בוודאי,״ מורכב?"
לימון.״ פלוס קרח, פלוס ״סודה,

 מהתוכנית לשון חידוד ■
״פעם ברדיו: א׳ ברשת מיפגש

שלה, ציור על נשענת האילתית הציירתאביבה
 את ומקבלת סורגים, ביו כלואה אשה

 לתל״אביב שבא כץ, גדי אילת, עיריית ראש שהיה מי של כניו
 ואכן אשה להיות לתערוכתה קראה דקל לפתיחה. במיוחד

 מאילת חבריה המשוחררת. האשה של בעולמה עוסקת התערוכה
 אלה, ואבי פפושדו אלי המלונאים ינוקא, משה נלסון, רפי וביניהם

ביפו. אחר־כד שערכה במסיבה גם לצידה נשארו

 לו והחמיא מישראל הוא כי ציין
 ימאני המעניינת. הרצאתו על
 ידי את לחץ מאוד, חביב היה

 כלל ניסה ולא ואשתו השופט
להתחמק.

 ומיצוות חשמל בין מה ■
הכס ועדת־ בישיבת פרו־ורבו?

 דיון התקיים הכנסת של פים
 החשמל. תעריפי העלאת בעניין

 לקבוע היתה ההצעות אחת
 לסקטורים שונים תעריפים

 יצחק הליברלים ח״כ שונים.
 בלהט, טען זייגר (״זיגי׳׳)

 לשלם צריך הביתי שהסקטור
 גם ״כי היצרני: הסקטור כמו

 התערב ילדים." - מייצרים בבית
 אברהם המזוקן לע״ם ח״כ

 ייצור בתהליך ״אבל הירשזון:
מפריע." החשמל הילדים

 משקאות שותה אינו זייגר ■
 בשבוע הזדמן כאשר חריפים.

 רבת־משתתפים, למסיבה שעבר
 המשקאות עמוס לבר ניגש הוא

״תן הברמן: של אוזנו על ולחש

 היום, נובו־ריש. על דיברו
 ויש לעזרה הפונים כשמתרבים

 אפשר העני־החדש, של תופעה
נובו־רש." חדש: מונח לקבוע

 דרכים, הרדיו בתוכנית ■
 הסביר צור, אילנה בעריכת

 ממכון יותם אחי הפסיכולוג
 המוזר: לשמו המקור את אדלר
 אמי, על־ידי לי ניתן אחי ״השם
 - כך התגלגל יותם אחיה. לזכר
 שפירושו סירוטה, היה שמי

 לי היו יתום, לי כשקראו יתום.
 החלפתי כשהתייתמתי, הורים.

 אות רק העברתי בעצם, השם. את
ממקומה." אחת
 המה־ של זכייתו אחרי ■

 בפרס לווין חנוך זאי־בימאי
 חבריו סיפרו פורת, לאה

 השחקן בו. הקשורות מעשיות
 בר־ (״שלימל׳ה״) שלמה
 את ראה שכאשר סיפר, שביט

 האמין לא הוא לראשונה, לווין
 הגסויות כל את כותב זה שאיש

במחזותיו. תדירות המופיעות

 הוא שומע שהוא גסות ״מכל
טוסיק.״ מהמילה אפילו מסמיק.

 מנחם לספרות המרצה ■
 הסיפרותי כתב־העת עורך פרי,
 הוא שלווין סיפר קריאה, מימן
 לחוברת הכותבים מבין היחיד

 למערכת החומר את שמוסר
בזמן.
 דיין תיקי השחקנית ■

 לווין שכתב מערכון ״הזכירה
 גודיק. גיורא המנוח למפיק

 מיזרחית, באשה היה המדובר
 לה. עונה אינו וזה לבעלה ה&ונה

 ״אלברט... כך: התנהל המערכון
 וחוזר מנדנדת?" את מה - אהה?

 כתב־היד את מסר לווין חלילה.
 את כשפתח נדהם וזה לגודיק,

 30 בו הופיע אלברט השם הדף.
 שאל פעם. 40 אהה והמילה פעם

 זה ובשביל ״מה, לווין: את גודיק
כסף?" רוצה אתה
 עודד והכימאי השחקן ■

 ולווין שהוא סיפר, קוטלר
 על בגלי־צה״ל להתראיין הוזמנו
 (הפטריוט). לווין של מחזהו
 לווין ואילו הזמן כל דיבר קוטלר
להסכמה. בראשו ניענע

 וחילוקי הפירוד למרות ■
 הכל המפד״ל, בצמרת הריעות

 שהשולחן אחד: לדבר מסכימים
 אוכל אוכלים הם שעליו שלהם,

 .13 מס׳ שולחן הוא כשר, סיני
 לאורחיו מציע מבתי־המלון אחד

 בהשגחת מהמיזרח־הרחוק אוכל
 המקום, נפתח מאז הרבנות.
 צמרת אנשי אותו פוקדים

 ורפאל בורג מיובף המפד״ל,
 זבולון ועד אחד מצד בן־נתן

 מצד בן־מאיר ויהודה המר
אב האגודה ח״כ אפילו שני.

 שם. ביקר ׳טפירא רהם
 להזמין נוהגים הם בדרך־כלל

 אל המשקיף החלון ליד מקום
המלון, מנהל .13 שמיספרו הים,
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 מקום מצאה לא שדמי לקשישים. כסף איסוף שמטרתם אופנה
 מבך התרגשה לא היא הנימה. לצד המדרגות על וישבה ישיבה,

במכירה. משתתף מי לראות יכולה היא זה שממקום והסבירה

 של אחותו היא ברוריה אמה
 לא ואם צבן. יאיר מפ״ם ח״כ

 בני־ של אביהם הרי בכך, די
 בעל הוא יומך, צבן, מישפחת

 רם מלום ממניות חלק
בירושלים.

 יועצו רימון, צבי ■
 שר־ של לענייני־תיקשורת

בחש השבוע נשאל התיירות,
 צה־ל: גלי הצבאית בתחנה דנות

 רימון, פה?" לעבוד חזרת ״רימון,
 בידיעות־ עיתונאי לשעבר

 הטלפון רעיון ואבי אחרונות
 בגלי־ ומיבזקי־החדשות האדום

 שואלים מדוע הבין לא צה־ל,
 לו להסביר מיהרו זו. שאלה אותו

 משום היא 'לשאלה שהסיבה
 במיסדרוגות מסתובב שהוא
 כשבירו לאולפן מאולפן ועובר

 בקרב כנהוג סירטי־הקלטה,
 שוא הבהיר, רימון עובדי־התחנה.

 הרדיו בתוכנית להתראיין בא
 של משתיים שעתיים היומית
 הראיון: סיבת בנזימן. ראובן

 מישרד־ של הפירסום מסע
 התיק־ בכלי הישראלי התיירות

 הביא הוא האמריקאיים. שורת
 סרט־הק־ מארצות־הברית איתו
 לסרט לעביר ביקש ממנו לטה
 לשדר שרצה הקטעים את אחר

בראיון.

 של לשעבר המנכ״ל ■
 ליבני יצחק רשות־השידור

 יום לאיזכור השבוע התייחס
 נשיא של להירצחו 20ה־ השנה

 ״הוא קנדי. ג׳ון ארצות־הברית,
 אחיו חלום,׳ לי ,יש אמר: הזמן כל

 קנדי מת.׳ לא ,החלום אמר: טדי
 כמו מודרני מיתולוגי מיתוס היה

 ומקסים. צעיר בונד, ג׳יימם
 צעיר, למות חייב היה הוא ולכן
המיתוס.״ קיום את לאפשר כדי

=*־זגיד^ ברשביט שלמה
המלף. בתפקיד ויילד, אוסקר מאת והליצן המלך בת הצגת־הילדים

 אינו ,25 בן צעיר רז, אלון
 של בנו רז, מאח״מים. מתרגש

 מהמטה רז בני תת־ניצב
צבן. לגאווה נשוי הארצי,

2413 הזה העולם


