
השר של המהירות
ש־הטלוויזיה  חלבי יפיק אי

 ירד המהיר בכביש להנאתו לו נסע
 החמי* היום בצהרי שלים*תל-אביכ

 ־90 של במהירות נהג חלבי שי.
 שלוותו. נטרדה לפתע קמ״ש. 100

ש ,505 פגז שמכונית הבחין חלבי•
 את מגבירה בדרכו, עקף אותה

 עימו מנהל ונהגה מהירותה,
 השר את זיהה בפזיו, תחרות. מעץ

 חובש־ ,ונהגו שפירא יופקד,
הכיפה.

מהי את הגביר הסתקוץ, חלבי
סקה של נהגו יעז היכן עד ותהה רותי שפירא יו
140 עד את ולהפר לכת להרחיק השר

עד הניע שפירא של נהגו החוק.
 לולא יותר, עוד מרהיבים ביצועים מפגין היה ואולי קמ׳׳ש, 140

חלבי. של המוגבלים ביצועיו
 שימעץ ראש־הממשלה באוזני להתלונן החליט הנדהם חלבי

שד. של מצידו שמאת גסה הפחדחוק על פרס,

 - ראשי־ממשלה שני של הצבאי המזכיר שהיה מי פורן, אפרים של נכדו הוא התינוק
הסב, של לבואו כולם ציפו התינוק של ברית״המילה בחגיגת בגין. ומנחם רבין יצחק

למסיבה. לבוא ליועץ־לשעבר הרופאים התירו לא הקרואים, כל של לאכזבתם בתל־השומר. המאושפז

רבלון. חברת של לשעבר
 מיסתורית ועידת־פיסגה ■

הש במיזנון־הכנסת התקיימה
 חברי־הכנסת בהשתתפות בוע,

 שמאי, ויעקב רייסר מיכה
 דויד של חברי־סיעתו שניהם

ד  שביניהם השניים, בחרות. ל
 מתיחות, האחרון בזמן נוצרה
והס לוי, של עבריו משני ישבו

 תשומת־ שעוררה בצורה תודדו
כללית. לב

 שרון: אותו שיסה החקלאות.״
 מאוד דמיון לך יש .שאול,
מוגבל!'

פינקלשטיין, אריה ■
 במשך שטייל ישראלי צעיר
 אמריקה, במרכז חודשים כמה
המיו הבעיה על השבוע סיפר
 בכל שם. לו שהתעוררה חדת
 היו מישראל, בא כי שסיפר פעם

 .אה, כשימחה: מגיבים שומעיו
כשנמאס ישוער של מולדתו זו

|9| 1ך119ך  נפגש כפיים) לו המוחא נלהב, מעריץ של ידיו מאחורי (מימין, הפופולארי הזמר ה1|
 מארצות־ עתה זה חזרו השניים דקל. שי עם צפון־תל־אביבית במיסבאה במסיבה 11111#1 □11

 ואילו הופעות, מסיור חזר משה ישראלי. בקנה״מידה מצליח הנחשב אמן כל של החלומות ארץ הברית,
ש בת משהייה חזר סמיתו לו לדאגה. טובה סיבה למשה יש ערב, באותו דקל שי של הצלחתו לאור שנים. ש

שמח הולדת יום
 המוזמנים בין היו ניצה ורעייתו בךאלישר אליהו חבו״הכנסת

 זיי רדיו דרו לפריס, הישר בצפודתל־אביב במיסעדה ישיר לשידור
 מירושלים במיוחד ירד בן־אלישר הזוג יהודי). - לז׳ואיף (קיצור
 שדה הירושלמית מכרתם במיקצת. תשוש ונראה השידור, לצורך

 חבר־ אליה כשניגש האווירה, את לרענן כיצר חשבה דווידוביץ
 .מה? ושאל: למקום, במיקרה שנקלע אברמסון, ברוד חרות מרכז

היום?" כאן קורה מה
 .אנחנו רעיץ, דווידוביץ של במוחה הבזיק יודע?״ לא אתה .מה,
יום־הולדת, לו יש היום בן־אלישר. של יום־ההולדת את כאן חוגגים

בן־אלישר ואלי ניצהיחד." גם ועצובה שמחה כ״חגיגה הברית את שהגדירה גילי, ואחותו הנימול, של אביו פורן, גיא בתצלום:
 איחר צבן יאיר ח"כ ■
הכנ של בוועדת־הכספים לדיון

התש זקיפת על נסב הדיון סת.
 גודלו. על־פי רכב עבור לום

 .באיזה שאל: צבן, משנכנס
 הוועדה)?״ (של בתיק זה סעיף
 ל־ 8 .בין מעמיתיו. אחד השיב

 וצעק: בדפיו פישפש צבן ״.9
 הצחוק על הזיקפה!״ לי אין .אץ!

 חברי־ בקרב שפרץ ההיסטרי
שצ גרופר, פסח ניצח הוועדה

 גלולות!״ לו הביאו .מהר! ווח:
א עא־התעשיה־והמיסחר

 להחמיץ העז לא שרון, ריאל
 ערי־הפיתוח ראשי כינוס את

 של מצבור — בקריית־שמונה
 משבא, לשרון. הרצויה תסיסה

 שרון כתבים. עליו התנפלו
 .סלק רדיו: לכתב ואמר התעצבן

 הכוונה ממני!״ הזאת הפיטמה את
 יושב־ראש למיקרופון. וזיתה

 נבוך עמוד, שאול הכינוס,
 המצב. את להציל וניסה מהביטוי

 הסביר יורע,״ ששרון מה ״זה
מעולם .מושגים הנבוך, לכתב

 את לשנות החליט העניין, עליו
 לספר התחיל הוא — התשובה

 באה היתה .אה!״ בפולין. שנולד
 של מולדתו .זו התגובה, מייד

הפאפא(האפיפיור)!״
 הממונה סוגל, ישראל ■

 הוא באוצר, אגף־התקציבים על
 מכבי־חיפה. של מושבע אוהד

שע במסיבת־פרידה הסתבר כך
 ישראל כתב־הטלוויזיה רך

 לגרמניה. שליחותו לרגל סגל,
 מחפציו רבים כי גילה, פוגל

 הצבע את נושאים האישיים
 של המיסחרי ציבעה הירוק,

 הפופולארית. קבוצת־הכדורגל
בשטח פוגל גילה זאת כל

 של מיבצרה ירושלים, האוייב, '
המוש־ יריבתה ירושלים, בית״ר

חיפה. מכבי של בעת ן
 קורות על עלילתי סרט ■

בח אלה, בימים מופק הפלמ״ח
 בנו ערן, על־ידי יחסית, שאיות

 נשיא סטנקין, דן פרופסור של
פטנקץ־ העברית. האוניברסיטה

 לעידוד מהקרן במענק זכה הבן
ישראליים. סרטי־איכות

ה רבים לשיחת נושא ■
 המובלטת כתבתה היתה שבוע

נו ד״ר הסיפרות חוקרת של
 אחרונות. בידיעות גרץ רית
 עובדת, כאשה שהזדהתה אחרי

 מפרנסים והם עובד שבעלה
 קשים, וחייהם ילדים שני יחדיו

 תוכנית־החירום בזכות יצאה היא
הברי .אם והצהירה: הכלכלית

 לשבור לא או לשבור בין היא רה
 צווים בעזרת ואם לשבור! כן, אז

 של בעלה צווים.״ בעזרת אז —
 עמוס העיתונאי הוא גרץ הד״ר
קינן.

השבוע נסוק׳
 באג־ ההודי הגורו •
 בנאום ראג׳ניש, שרי וואן

 .רק בארצות־הברית: לחסידיו
 להאמין יכולים מפגרים אנשים

באלוהים!״
בכינוס- לוי, דויד השר •

במסיבה השתתפה הדוויה הגולה
 נכנס אברמסון בפאריס.״ היהודית לקהילה ישיר בשידור מועבר וזה

 שמעתי" לא ידעתי, .לא התנצלויות: לסידרת
 עם עוגה עבורו .תזמין דווידוביץ, אותו הרגיעה דבר,״ .אץ
בסרה״ יהיה שמח. יום־הולדת — לו תשיר דקוקץ.

 לצרפת. הישיר השידור ובאמצע להכנות, מייד ניגש אברמסון
 מאי־שם הופיע ואנשי־תקשורת, זמרים באנשי־ציבור, מלא במועדון

 לעבר פסע המלצר כזיקוקין. מוארת עוגת־יופ-הולדת, שנשא מלצר
 כשכל שמח, יום־הולדת לזמר התחיל ואברמסון המופתע, בן־אלישר

סוערות. ובמחיאות־כפיים אחריו בשיר פוצחים המסובין
 לרגל לבן־אלישר, לבביות ברכות מייד שידר השידור מנחה
 ואלי ניצה גם נכנעו לבסוף צרפת. ברחבי שנשמעו המשמח, המאורע

לשימחה. כראוי והתנהגו העוגה את פרסו חיוך, לבשו בן־אלישר,

להע צורך .אין עימו: הזדהות
לקיר!״ העובדים את מיד

 יו־ אוברקוביץ, יורם •
חברת־ עובדי שב־ראש

 חשמל־חינם על .נוותר חשמל:
וברא ובראש המשק, שכל אחרי
 וחברי-הכנסת, השרים שונה

שלהם!״ ההטבות על יוותרו
 רכזת עינבר, ריקי •

בדימונה, מחלקת־הרווחה

 ו־ ועדת-העבודה לחברי
.יש הכנסת: של הרווחה

 בדימונה!״ רעבים ילדים
 של אביו שחר, יהודה •
 תאונת־הרכבת: מקרבנות אחד

 ברב שלי המאבק יתחיל .מחר
 לו, אראה מחר פרץ. (יצחק)

הזאת!״ לטינופת

ה נ ס ק ר ר ■י ב
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