
 ד1 עורר״הדין ייאלץ חודשים.
 אברהם הפעלתן פתח־תיקוואי

 לעצמו למצוא אורן (״אבי״)
 מאז בערבי־שבת. לבילוי תחליף

 בית ליד החרדים, הפגנות החלו
 מרי אורן מולם התייצב הקולנוע,

 פתח־תיקוואים עם שבת ערב
לקבוצת התארגנו שאף אחרים,

 שאיכפת אזרחים - אש״ל י־
 אורן, התבדח השבוע להם.

 לצאת סיף־סוף ייאלץ הוא שעתה
 תל־ ,השכנה בעיר לבילויי־שבת

 של חודשים שמונה אחרי אביב,
מרצון. התנזרות

החש חברת רירקטריון ■
ממש. של חשאי לגוף הפך מל

 (״חקה״)יצחק בו, היושבים אחד
 בעבר היה החברה, מנכ״ל חוסי,

מיוח־ לתפקידים המוסד ראש
 ראש לשולחן הצטרף עתה דים. -

 שגיא, יהושע לשעבר, אמץ
 מצה״ל. מכבר לא שהשתחרר

במיל', אלופים הם השניים
קסוטו, מורים המלונאי ■
 המלונאים התאחדות נשיא שהוא
 בתי- שלושה של רשת ובעל
 נעים־הליכות, כאיש ידוע מלון,

 אדום מרוגז, נראה לא שמעולם
 האחרונים בימים זועף. או מכעס

 הוא חבריו. אפילו אותו הכירו לא
 סיבה לו והיתה מר־נפש, היה

 שנים שלוש לפני לכרי. טובה
 שריר שר־התיירות אליו פנה

לפ לקהיר, לנסוע אותו וביקש
ישר תיירות לישכת שם תוח

מצריים, יליד קאסוטו, אלית. .
 ללא לעבוד ויצא ברצון נענה -

פנה הוא שנה חצי לפני שכר. *
 לשחרר וביקש מיוזמתו, לשריר

 שהגיע אחרי מהתפקיד, אותו
 עצמו. את מיצה שהוא למסקנה

 שישאר ממנו ביקש שריר
מחליף, שיימצא עד בתפקיד

 לסירוגין קאסוטו נמצא ומאז
 חודש לפני ובמצריים. בארץ
 על גלויה ביקורת קאסוטו מתח
 בעוד בניו־יורק ששהה השר,

 קשות הכרעות נפלו שבארץ
הממשלה, של הכלכלי בקאבינט

 ששמע שריר, חבר. שריר שבה
 זעם ארצה, בטיסתו כר על

 לפתע לבוא. איחרה לא והתגובה
 חוות־רעת בעיתונות התפרסמה

 על שירות־המדינה נציבות של
 בין כביכול, אינטרסים, ניגוד

 קאסוטו של הפרטיים עיסוקיו
 ראה קאסוטו הציבורי, ותפקידו

 מיהר הוא אישית. פגיעה בכן
 ומנכ״ל השר עם פגישה לדרוש

 את אמר פרבר, רפי המישרד,
 שעתה וביקש ליבו על שהיה מה

 מחליף. לו למצוא יזדרזו לפחות
 להיות פניו שבו הפגישה אחרי

ומעולם. מאז שהיו כפי חייכניות
 אמנון התיקשורת שר ■

 את השבוע פיטר רובינשטיין,
 אושה, רמי מישרדו, דובר

השר על־ידי לתפקידו שמונה
 (״מוטק׳ה״) מרדכי היוצא, -

 טעם בכד היה לא אולי ציפורי.
 חרות, איש אושה, אך לפגם,
 עבור האחרונות בבחירות הצביע
השר. ידע זאת ואת — שינוי
 היתה שעברה השבת בערב ■

 בתוכנית מוקרנת להיות אמורה
 על כתבה אירועים יומן השבוע
 ומחזה־ בנאי יוסי השחקן
 בו, מככב שהוא החדש היחיד

 לא התוכנית קיין. אדמונד
 בנאי עם שהראיון משום שודרה,

 עורך של ציפיותיו על ענה לא
לימור, מיכה המישדר, ומגיש

 לא אן ההצגה מצילומי שנהנה י
הוו השחקן עם הראיון מרמת
 בנאי, רואיין שוב השבוע תיק.

 השישי ביום תשודר והכתבה
הקרוב.

 ההיתקלות זו היתה לא ■
 של האחרונים בשבועות היחידה

 בימים ממש הטלוויזיה. עם בנאי
 הטלוויזיה אמורה היתה אלה

 קיין אדמונד המחזה את לשדר
קינזלי, כן מככב שבו באנגלית,

בסרט תפקידו על האוסקר זוכה

הטל להנהלת פנה בנאי גנדי.
 הקרנת את שידחו וביקש וויזיה

 כרי האנגלית בלשון המחזה
 שלו. בהצגת־היחיר לפגוע שלא

ברצון. נענתה בקשתו

 התיאטרון בעבודת שעסקה יבין,
 באצבע רצוף שבוע במשך
 חומר חולק אף לנוכחים הגליל.
 ועל הטלוויזיה תוכנית על בכתב
יבין.

 החליט טופז דודו ■הבדרן
שהישר לאמריקאים להראות

 הוא לכספם. זקוקים אינם אלים
 כבודו למען הקרן את מייסד

 לה שתשים עם־ישראל, של
 הדו־ סכומי את לגייס למטרה
 לאר־ חייבת שישראל לארים

 להיות שלא כדי צות־הברית,
 ומצא, חישב הוא להם. חייבים

 עשרה על יוותר אזרח כל שאם
 שבתוך הרי ממשכורתו, אחוז
 יהיה אפשר חודשים כמה

 הסכום מיכשול על להתגבר
 מסתפק לא עצמו טופז הגדול.

 בכנסת, לבקר מתכוון הוא בכך.
 ולעניין החורף, מושב בתחילת

 מכך: יותר ברעיון. וח״כים שרים
 את מקיים. נאה — דורש נאה

שלו גדולה מהופעה רווחיו

 לשיקום המרכז באי ■
 על־שם בבית־החולים פיזיוטרפי

לג הופתעו בתל־השומר, שיבא
 צכיקה הזמר את במקום לות

 הזמר בטיפול. שם הנמצא פיק,
 פיק צבאית. בפעילות נפגע לא

באצב פיזיוטרפי לטיפול זוכה
 הנתונה הימנית, ידו כף עות

 דוהר. מסוס נפל מאז בגבס
 וידיאו, לסרט צולמה הדהירה
 מוסע במהלך להקרנה שיועד

 פיק מקווה עתה הזמר. של חדש
 לנגן יוכל הוא הטיפול שבתום

 הגבס. למרות הסינתסייזר, על
 פיק יאלץ ייכשל, הטיפול אם

ההופ סיבוב תחילת את לדחות
בחודשיים. עות

 לזמרת חזק קלף לה הולך ■
 יצא עתה זה שמיר. אסתר

 חזק, קלף החדש תקליטה לאור
 טיפס בו השירים אחד וכבר

 הפיז־ במיצעד החמישי למקום
 אבל גימל. רשת של מונים
 פחות לה היה הפרטיים בחייה

 התקליט שבו השבוע ואת מזל,
 לבלות נאלצה לשוקים יצא

 כשהיא איכילוב, בבית־החולים
המ רוב לניתוח־תוספתן. מחכה

ש הפנימית במחלקה אושפזים
 כך ועל קשישים, היו שכבה בה

 רציתי ״תמיד אסתר: העירה
 שלי, השומעים קהל את להגדיל

 קהל סביבי ראיתי סוף־סוף והנה,
 שאני מזה מבוגר יותר קצת

לו." רגילה
 חיים הטלוויזיה איש ■
 זכו שני מבט ותוכניתו יבין

 התפעלות מעוררת להקרנה
 מועלה שבו בתיאטרון בברלין.
 גרמני, בתירגום גטו, המחזה
 תיאטרון מאנשי שלושה הופיעו
 המחזאי המחזה: על לדיון חיפה,

התי מנכ״ל סרבול, יהושע
 והמנהל סמל, נועם אטרון

 כדי ניצן. עומרי האמנותי
 התיאטרון, תיאור את להקל

 הוקרנו בו, הבימוי ודרכי עבודתו
של מתוכניתו קטעים הבמה על

 בתו נאווה, של בנם הוא אייר בתל־אביב. שימחת־תורה בהקפות
 בנו את הביא נועם חיפה. תיאטרון מנכ״ל סמל, ונועם ארצי של

 מיטפחת יהודי: ביסוי־ראש לו אילתרו ובמקום כיפה, ללא להקפות
החילוני. סבו עם בחדווה הנכד רקד אחר־כך ראשו. על שנקשרה

 למועדון־הריקודים באה היא השבוע אמני־ישראל. בקרב הפופולארית רופאת־השיניים היא ?111*111
 הזמר לעולם נכנסה אלינה מיכאלי. ריבקה בשדרנית פגשה הבר וליד בתל״אביב, דן קולנוע 111 #1\

 התרשם כל״כך הוא דחוף. לטיפול אליה שבא פוליקר, יהודה בנזין, להקת כוכב של בזכותו הקל והבידור
אחרים. אמנים באו בעיקבותיהם הלהקה. חברי שאר את אחריו שהביא עד עבודתה, ומדרך מהרופאה

 בתל־אביב, התרבות בהיכל
 יקדיש הוא הבא, החודש באמצע

לקח•
 עודד שיחק שנים במשך ■

 שני של הצגות במאות תאומי
 מעל עטו, פרי בימתיים אירועים
 ומופתים. אותות ומעבר,
 בפארא־ תרגילים היה עניינם

 להוכחת וניסיונות פסיכולוגיה
 לכיוון תאומי פונה עתה קיומה.
 על שלו, השלישי במופע השני.

 ינתץ הוא המוות, ועל החיים
 הפאראפסיכולוגיה מיתוס את

אחרות. מיסטיות והתרחשויות
ח״כ קליינר, מיכאל ■
 למיקצועו שב לשעבר, חרות

שהפ מאז עריכת־דין. האזרחי,
 הכנסת, ספסלי את לחבוש סיק
 עיסקיות בנסיעות מרבה הוא

 המיש־ עבודתו במיסגרת לחו״ל,
להי יוכל לא קליינר אך פטית.

 הוא מיפלגתית. מעסקנות פרד
 למישרדו הבאים שרוב מקפיד

 יוקדשו שלו היום שעות ורוב
 ולא פוליטית, לפעילות דווקא

הפרטי. הכלכלי מעמדו לביצור
 משעשעים דברים חילופי ■
 מיכאל הפרקליט בין היו בכתב

 המחוזי הוועד חבר טאוסיג,
 וחיים עורכי־הדין, לישכת של

 של המישפטי היועץ שטנגר,'
 טאו־ בהסתדרות. הליכוד סיעת
 העבודה, למיפלגת המקורב סיג,

 בעובדה משעשע שימוש עשה
משו הוא חובש־הכיפה ששטנגר

 ביאה שירה, ספר שפירסם רר
 בבימות משיריו ומפרסם קשה,

 בכתב־הגנה שונות. סיפרותיות
 טאו־ שהגיש לתביעת־גירושין

שה לכתב־תביעה בתגובה סיג,
״הבי טאוסיג: כתב שטנגר גיש
 לבלתי- נעלמו ,עיקבותיו טוי

 שטנגר השתמש שבו ביטוי שוב,׳
 רב שכוחו אדם של בלשון נוסח

 עם קשר אך ובסיפרות, בשירה
הצער.״ למרבה לו, אין המציאות

מע הצהרון במיסדרונות ■
 קצרה כתבת־מידע הפכה ריב

 יום־ ערב של בעיתון שפורסמה
 משבר־התיירות על הכיפורים,

ל הכתב לשיחת־היום. היוצאת,
 של ותחבורה תעופה ענייני

בכ סיפר ארקין, דן הצהרון,
 תיור סוכנות מנכ״ל על תבתו

 ליבו אל שהתעצב בתל־אביב,
 אשר ישראלים, של כשקבוצה

תי שבוע של לנסיעה נרשמו
הצטמ בסוכות, בלונדון אטרון

 בלבד, 17ל־ נוסעים 40מ־ צמה
 ללא נוסעים מהם כששלושה

 התקופה באותה בדיוק תשלום.
 אחר. מעריב איש בחו״ל שהה

 עם תלמי, (״מאול״) מנחם
מוע מטעם בסיור ובתו, אשתו

מעריב. מטיילי דון

השבוע פסוקי
 הכנסת יו״ר סגן •

בן־מאיר: דב מהעסודה
 היתה לא העבודה ״מיפלגת
 שארם ועל ימית על מוותרת

אל־שייח׳.״
 העבודה ״מיפלגת הנ״ל: •

 מנגנון, מיפלגת יותר כיוס היא
 מייצגת אינה שההסתדרות בעוד

כלכ אינטרסים אלא שכירים
אדירים." ליים

 מדינה בעד ״אני הנ״ל: •
 החידקל, ועד מהנילוס יהודית

פרגמטיסט." אני אבל
 אברהם איש־העסקים •

 ״ארצות־ שביט: (״ברמה״)
 דולארים. לנו מזריקה לא הברית

 כל כמו הירואין. לנו מזריקה היא
 להזיות נכנסנו להירואין, מכור

לעבוד." והפסקנו
 הכהן: מנחם הרב •

 של ההיסטורית בדרכה ״ציונים
 ירדה מתנועה — המפד״ל

 לסיעה ממיפלגה למיפלגה,
למחתרת.״ ומסיעה

 הכנסת, •יושב-ראש
 של ההצעה על הלל, שלמה
 את לעדכן שלא שינוי תנועת

 רוצים ״ממה הח״כים: משכורת
 מאברהם שאבקש שאחיה?
בי?״ שיתמוך שפירא
 התעשיה־ שר עוזר •

 פיתוח, לענייני והמיסחר
המח נאשמי על בר־און, אורי
הל נהדרים. אנשים ״הם תרת:
כאלה." רבים והיו וואי

 והשיכון, הבינוי שר •
 על השבוע ששמר לוי, דויד

 הממשלה, ישיבת אחרי שתיקה
להק ״החלטתי להרגלו: בניגוד

שמ אלה של לדיבריהם שיב
בכלכלה.״ בינים
 עוזי העבודה ח״כ •

 כהונת על המתמודד ברעם,
 אפסיד, ״אם המיפלגה: מזכ״ל
 בחרה אפורה שמיפלגה אגיד

אפור.״ במזכ״ל
רוז שלום העיתונאי •
 פלסטיני לבנק שם מציע נפלד
/1.> בגדה: $£¥\ 8א\ .11-1 £ ז
 הביטחוני האסיר •

 ירון על ליבנה, רמי לשעבר
מא הסרט את שתקף לונדון,

 של ״מהתחת הסורגים: חורי
 דבש, ייצא לא הזאת הצירעה

מאוד.״ תתאמץ היא אפילו
 כתב־העת עורכת •

 הלית ״חדרים״, לשירה
 מחפשת לא אני ״היום ישורון:

 שירים אלא לי, שדומים גברים
לי.״ שדומים

 המיליונר הפנסיונר •
 נוקם לא ״אני סחרוב: ישראל

 הכי־גדולה הנקמה נוטר. ולא
 למי טובה לעשות או לשכוח היא

רעה.״ לי שעשה
246017 הזה העולם


