
 ■ם־המרה מתאים מדוע בסלע״. הו העסקן,.שלמה מיהו
ביטון צץ־ל■ נגד גוונו נסח זומם ומה להימורים

 הפורש סגן־שר־החוץ ■
 סיפר בן־מאיר יהודה
 רגז מדוע מבין שהוא לחבריו,

 בורג יוסף המפד״ל מנהיג
 לו להודיע מבלי התפטר שהוא

 רצה בוודאי ״הוא מראש. כר על
הזה.״ התיק את גס לקבל
 רבין יצחק העבודה ח״ב ■
 נדרש שבה אחרת בתקופה נזכר

 במיסגרת מתקציבו, לקצץ הצבא
להבראת ממשלתית תוכנית

 (״מישה״) משה״ הביטחון
 שר־המיסחר־והתעשייה ארנם,
 המפר״ל ח״כ פת, גדעון
 עצמו. והוא בן־מאיר יהודה
 הנציג לכנסת יצטרף בקרוב

 (״דודו") דויד מסביון, החמישי
 להתפטרות הממתין מור,

 כדי הליכוד, מסיעת מישהו
הנכסף. התואר את לקבל
 רפי כולבוטק, מפיק ■

תעודת־ ובכיסו מסתובב גינת,

 בתו קיבלה עתה הפנימיה.
 לה ניתן ששמה שרון, הקטנה
 תפקיד שרון, אריאל של לכבודו

 בחוג סטודנטים שמפיקים בסרט
 תל- באוניברסיטת לקולנוע

אביב.
מ פטור אומנם ח״ב ■

 לא אך תנועה, דוחות תשלום
 ח״ב בכביש. מגידופי־נהגים

 ביום נסע קליינר מיכאל חרות
הירקון ברחוב שעבר החמישי
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 חברת חליפתו. של העליון החלק וללא לוהט אדום בסוודר הנוכחים את הפתיע שריר הליברלית. המיפלגה
שלדו״ לחליפה קרה מה לד, קרה מה ״אברש׳ה אותו: שאלה תיק, ללא השרה דורון, שרה במיפלגה, סיעתו

 היה כשרבין ,1966 בשנת המשק.
 ראש־ אליו פנה רמטכ״ל,
 לוי דאז ושר־הביטחון הממשלה
 עליו גם כי לו, ואמר אשבול

 דרש הוא הקיצוצים. את לספוג
 90 מתוך 20 על לוותר

 הסכים רבין בצרפת. המיראז׳ים
 מילחמת ״ערב בלית־ברירה.
 קירקורים לי היו ששת־הימים

 ושמחתי זה, בגלל בבטן
 שהיא כפי נגמרה שהמילחמה

נגמרה."
 שזוף באחרונה נראה רבין ■
 הוא החורף. עונת למרות מאוד,
 שלושה לפני חזר כי סיפר

 למרות בפנמה. מביקור שבועות
 לסירוגין, גשם שם גם שירד

 בקיץ כמו היו הטמפרטורות
 הצליח הוא ושם ישראלי,
להשתזף.

 יושב־ סבידור, מנחם ■
 לח״כי הציע הכנסת. ראש

 הצעה הליברלית המיפלגה
 ביקש הוא לה. לסרב שאי־אפשר

 לשקם שיוכל כדי שנה לו שיתנו
 שומעיו כאשר המיפלגה. את

 בתמיהה, גבותיהם את זקפו
 1949 שבשנת סבידור הסביר

עם ביחד עצמו, על לקח הוא
לסקוב, חיים המנוח •יד.'׳'ל

 עברו השניים צה״ל. אירגון את
 איך והסבירו לחטיבה, מחטיבה

 ״ולכן סידורי־הכוחות. את לארגן
 היום,״ עד מפואר צבא הוא צה״ל
 סבידור, של דבריו סבידור. סיכם

 בצבא סגן־אלוף לדרגת שהגיע
 לא הבריטי, בצבא מינהל ולמד
 שומעיו. על רושם עשו

קונים. נמצאו לא לתוכניתו
 יצחק הליברלים ח״כ ■

 הדרך מהי מצא זייגר (״זיגי״)
 ראשון ״בשלב ח"כ. להיות הקלה
 בסביון,״ להתגורר לעבור עליך
 בת בסביון, והסביר: הח"כ קבע
שר־ גרים התושבים, 2600

 לפני חיי־אדם. שהציל על הוקרה
 מאם מיכתב קיבל הוא ימים כמה

 את שהציל על לו המודה
 בבית, היתה לא היא חיי־בתה.

 11 ה־ בן הבן התחשמלה, והבת
 על בכולבוטק שראה במה נזכר

 ניתק הוא ההתחשמלות. אסונות
 את והנשים זרם־החשמל את

 אילולא האם, לדיברי אחותו.
 היתה בכתבה, הקטן בנה צפה
 מתכוון הנרגש גינת מתה. בתה

 שלושת את להזמין
 מתוכניות לאחת בני־המישפחה

 כדי הקרובות, כולבוטק
 שאירע מה את לצופים שיספרו

להם.
 יחיעם הפרטי החוקר ■

 להפתעות, רגיל כבר בן־ארי
 בעלים אותו שוכרים כאשר

 בוגדות שנשותיהם החושדים
 מעורב היה הוא באחרונה בהם.

 האשה ביותר: מוזרה בפרשה
 ,60 בת היתה הבעל חשד שבה
 המאהב בבעלה. בגדה אכן והיא
 600 פיאט רכב בעל היה שלה
 כשהם נתפסו הם שבו זעיר,

מתעלסים.
 בית־המישפט '■■באולם

 לפני עורר־דין עצמו את הציג
 מישפחתו שם כי ואמר, השופט

 חכם). (באידיש: קלוג הוא
 בו הביט וולך דויד השופט
 שהשם יודע ״אתה ואמר: בחיוך
מאוד:״ מחייב שלך
קלצ׳ינסקי, אנדרי ■
 צייר הוא חרות, מרכז חבר

 55 ערך הוא היום עד במיקצועו.
התע מאז אך תערוכות־יחיד,

 פתח שאותה האחרונה, רוכה
 שנים. שבע עברו בגין, מנחם

 על קלצ׳ינסקי שוקד עתה
 30 יוצגו שבה הבאה, תערוכתו
 בשנים שצויירו מציוריו

 סמדר הבכירה בתו האחרונות.
בסרט־קולנוע הופיעה כבר

 מסיגרים לטעום יוכל הוא שגם
אלה.
 יושב־ראש קולם, אלי ■

 הציע הכנסת, של ועדת־החוקה
 הוא בים־המלח. קאזינו להקים
 שבמישחקי־ שמכיוון הסביר

 של כספם יורד אלה הימורים
 שים- הרי לטימיון, המהמרים

 ״כי לכך, ביותר מתאים המלח
בעולם." הכי־נמוך המקום זהו

 בימאי צרפתי, צדי ■
 יכול לא פסטיבל־שירי־הילדים,

 בהפקה גם מילדים להימלט
 את מביים הוא שלו. החדשה

 עובר הכל רביעיית מופע
 כל על בילדים ונתקל חביבי,

 הלהקה זמרת ושעל. צעד
 הנשואה אהרון, שלומית

 חבר הוא גם דור, ליובל
 הפסקה ביקשה הלהקה,

 אחר־הצהריים יום בכל מהחזרות
 שתוכל כדי שעתיים, למשך
 היא לכן בתה. עם ביחד להיות

 המעבד בבוקר. חזרות מעדיפה
 יע־ ,ירוסלב הלהקה, של

 היא שאשתו הסביר קובוביץ,
 הוא וכי בבית־חולים אחות

 כדי בבית, בבקרים להיות מוכרח
 לשני גם ילדיו. על להשגיח

 עמי האחרים, הלהקה חברי
 רוטנשטיין, וקיקי מנדלמן

 יש לראשון ילדים. בעיות יש
 לפני ילד נולד ולשני בנים שני

 באות החזרות לכל שבועיים.
 מלוות כשהן המשתתפים נשות

 דורשים הילדים כי בזאטוטים,
אבותיהם. את לראות

 יו״ר לממלא־מקום נחמה ■
 של בפיו היתה ההסתדרות

 המזכיר שטיינקלפר, שלמה
 פועלי מועצת של החדש

 פרישתו אחרי שנבחר תל־אביב,
באו כאשר בן־מאיר. דב של

 שמו מוזכר שבו לעיתונות, חומר
 בין החדש. המזכיר של הארוך

 לשטיינקלפר שהוצעו השמות
 שלמה בסלע, הך שלמה היו

 או שטיין שלמה סתת,
אבן. שלמה

 חגג גאון יהורם הזמר ■
 הולדתו יום את שעבר בשבוע

 שהופיעו המוזמנים אך ,44ה־
 באו שעבר השישי ביום בביתו
 מפיק־ של הולדתו יום את לחגוג

 שאותו צמח, יוסי הטלוויזיה
 המסיבה כוכבי גאון. אירח

 החלבי, האוכל טהרת על שהיתה
 העבודה מיפלגת מנהיג היו

 החמישי והנשיא פרם שימעון
 להזמנה נענה פרס נבון. יצחק
 קו־אופ, רשת מנכ״ל של אישית

 הוא הזמר. של אחיו גאון, בני
 סוניה, אשתו עם למקום בא

 בדרך־כלל מופיעה שאינה
 נהגה היא זה. מסוג באירועים

 את שהביאה 127 בפיאט
 בא נבון לרמת־השרון. השניים

 שלה ברכב אופירה אשתו עם
 חדר־האורחים במרכז נהגו. וללא
 שירה מזמרי של מעגלים ישבו

 לשיר הצטרפו ונבון פרס עברית.
 שתי האורחים אחד בו שפצח
 אחר־כך שר ונבון לירדן גדות

 אופירה בספרדית. שירים
 מארגנת שהיא לספר הספיקה

 בירושלים תיאטרון־ילדיס
 שלא פרס, ולערבים. ליהודים
 של לסופה עד נשאר כמקובל,
המסיבה.

 שבוע היה שעבר השבוע ■
 משום בפיאט, חגיגות של

 אונו, שלהם, החדשה שהמכונית
 השנה מכונית בתואר זכתה
 החברה חגגה הניצחון את .1984
 נערכה ובארץ העולם, בכל

בהשתתפות קוקטייל מסיבת

 לישיבת בא לץ ״מעריב". בעיתון ומעיין בכיסא״נוח יושב מישרד־האנרגיה מנכ״לליו
 במועד ברמת־גן בבפר־המכביה שעבר החמישי ביום שהתכנסה הליברלים, הנהלת

 בניסא־נוח התיישב החורפית, השמש את ניצל הוא נדחתה. הפתיחה אך - אחרי־הצהריים שלוש - הנקוב
 הם שהדיונים בטענה העיתונאים, כניסת על אסרו הישיבה מארגני ממכוניתו. שהוציא עיתון וקרא

הישיבה. כל לאורן האולם בתוך יישאר במקום שנכח שצלס״העיתונות הסכימו אך סודיים,

 שלפניו הרכב לנהג בתל־אביב.
 עומדת הח״כ שמכונית נדמה היה

 ריכבו, את עצר הוא בו. להתנגש
 את מגדף והחל החוצה יצא

קליינר.
שה הקובאיים, הסיגרים ■

 ביטון צ׳רלי חד״ש ח״כ ביא
 המיזרחי, בגוש ממסעותיו מאחד
 החקלאות שר־ את מאוד מגרים
 מעשן גרופה, (״פייסי״ו פסח

 לנקוט החליט הוא ותיק. סיגרים
כדי בלתי־שיגרתיים בצעדים

 שהסבלנות לו והזכירו לברכו
 תקופות שתי ואחרי השתלמה,

 סוף סוף התמנה הוא כסגן כהונה
 שטיינקלפר: אמר לתפקיד,

 גם זה את שתגידו ״כדאי
 זה לי אם כי קיסר, לישראל

סיכוי." יש לו שגם הרי הצליח,
 שנערך דוברים בכינוס ■

 להקל רבים דוברים ניסו בנתניה,
 מועצת דובר של צרותיו על

 צביקה תל־אביב פועלי
בהעברת המתקשה אידלמן,

 ד״ר החברה, של בכיר נציג
 הירחון עורך דאזרי. לורנצו

 ניצל אהרונוביץ רוני טורבו
 שי לאורח ומסר ההזדמנות את

 תמונת־שער זו היתה יוצא־דופן.
 ובה טורבו, של ציבעונית

 וטיל אונו של פוטומונטאז׳
 לרמוז רצה אהרונוביץ שילוח.

 אלא הרכב, איכויות על רק לא
 של הבכורה שהופעת לציין גם

 סמוך בפלורידה היתה המכונית
שילוח־טילים. לבסיס

241819 הזה העולם


