
 הגוחנת מוכרת, כדמות הבחין
 היה מגלגלי־מכונית. אחר ליר

 (,מוט־מרדכי השר־לשעבר זה
 להחליף שניסה ציפורי קה״>
 שהורגל כמי במכוניתו. גלגל
 תקרים על המופקד צמוד, בנהג

 ציפורי הפגין לא כלתי־צפויים,
 ונזקק בנושא, יתרה בקיאות
 מעמיתיו־ שניים של לעזרתם

 ומיהרו בו שהבחינו למיפלגה,
לו. לעוור
 מו־ סח׳נין, מועצת ראש ■
 לשכנו מפרגן גנאיים, חמד

זכ שעיירתו מכרמיאל, היהודי
 עיר. של במעמד לאחרונה תה

 גם להתאפק יכול אינו הוא אולם
״כש קיפוח: על מרירה מהערה

ומ עכו־צפת בכביש נוסע אני
 רואה אני לכרמיאל, דרומה. ביט

 צפונה, מביט כשאני אמריקה.
 אני הערביים, הכפרים לכיוון
אפריקה." רואה

 שערך מישאל במיסגרת ■
 האחרון סירטו על אוסטרי ירחון

 קאהיר), (שושנתאל* *ודי של
 הישרא־ הפנטומימאי גם נשאל

 החי מולכו, סמי לי־לשעבר
 בכותרת שהוצג מולכו, בווינה.

 אלן: על יהודי", כ״פנטומימאי,
 המלך, דויד כמו יהודי ״הוא

 אבל גוליית. על לבסוף שגבר
 כל נשקו. את שהכיר אחרי רק

 — מלא בחימוש מופיע הוא עוד
 — בוגארט את מחקה כלומר.

 מנצח הוא אבל מגוחך. הוא
 של כלהטוט משתמש כשהוא
הקלע.״

 היוקרתיים המלונות באחד ■
 המפורסם לאמן חיכו בתל־אביב

 עד חיכו, חיכו קמם. לינדסי
 נחת הידוע שהרקדן מכיוון בוש,

 בבית־מלון בדיוק תאריך באותו
 התאכסן שבו המלון — אחר
 קמפ בארץ. הקודם ביקורו בעת

 הרגל, מתוך לשם הגיע פשוט
המלונות. שני את והפתיע

 הפופולרי הזמר נעלם לאן ■
 שניסה מי כל בנאי? מאיר

 — לאחרונה בביתו להשיגו
 מתאכסן בנאי הסיבה: נכשל.

בהר בבית־מלון חודשיים מזה
 ככל מתבודד הוא שם צליה,

 חומר כתיבת לצורך האפשר,
החרש. לתקליטו

 הופתעו בעולם־הבידור ■
יר הזמרת של מעזיבתה מאוד
 שי־רז, חברת את ארזי, דנה

 ובנתה ממושכות עבדה שעימה
 אחד שי, שלה. הקריירה את

 שהציע האיש גם הוא השותפים.
אי הזךרוויזיון, להנחיית אותה

תו לכן כוכבה. דרך שמאז רוע
הפירוד. חל מדוע בבראנז׳ה הים

 רחלי האכזוטית הזמרת ■
 המפתה הצעתו את דחתה חיים

 להיכלל פלד, מיקי המפיק של
 מקים. שהוא חדשה בשישיה

היא המפתיע: לסירוב הסיבה

 תקליט על בעבודה עסוקה
חדש.
 חיים מפיק־הטלויזיה ■

 בימים מרוגז מסתובב מלובן
המת על כתבה היא הסיבה אלה.
התוכ של הקלעים מאחורי רחש
 מהכתבה הארץ. זימרת נית

 חילוקי־ קיימים כאילו השתמע
 אחוד והמנחה מלובן בין ריעות
ל זכות־הראשונים על מנור

 יש להצלהה המוצלחת. תוכנית
מסת הפעם. אולם רבים. אבות

 זה. עם זה בשלום חיים הם בר,
 במהלך ביניהם שנערכו בירורים

 לא שהעימות העלו סוף־השבוע
והרו מעולם, ביניהם קיים היה
 אי־דיוקים בעיקבות נוצר שם

 בפיר- — לדיבריהם — שחלו
סום.

 מקרין, דרור עורך־הדין ■
 חווה של מסניגוריה אחד שהוא
 יום־ את השבוע חגג יערי,

 לו הכינה אשתו .50ה־ הולדתו
צבאי במיבצע מסיבת־הפתעה

והשרהתוון השרהסדון
 בתקציב״ לדיון במליאת״הכנסת הוקדש שעבר השבוע •

 בלשון* החזק. החלק היתה לא במליאה. הנוכחות המדינה.
 סביב הריקנית בלטה בפרט השנה. הדיון של המעטה,

 השר לו ישב השלישי שביום אירע, וכך שולחן-הממשלה.
 שחל, משה במליאה, השרים תורנויות על האחראי

 לפתע בישיבה. בכולו רובו שקוע והיה בכנסת בלישכתו
 הערתו את במליאה. הנעשה את שהעביר הרמקול דרך שמע,

 אינה שהממשלה על־כך שקבל מחברי-הכנסת, אחד של
 שחל של אוזנו קלטה עוד חשוב. כה בדיון כלל מיוצגת

 זינק מייד הדיון. את להפסיק מאיים התורן שהיושב־ראש
 בדקו בינתיים למליאה. ואץ הישיבה באמצע הסדרן־התורן

 - התורניים השרים שאחד ומצאו לא־פחות היעילים עוזריו
 במיזנון־הכנסת. עת, באותה בנחת, לו הסב - ארנס משה

 בישיבה עסוק היה זה אך המרדן, השר את הזעיקו הם
 לעבר ופנה ממקומו קם בטרם ארוכות. דקות ועברו אחרת,

 להמשיך ללישכתו. לחזור שחל היה יבול אז רק המליאה.
שהופסקה. בישיבה

 מיתקפתם מפני להתגונן השבוע נאלצהנוות אוונה
יל הצגות של הפרטיים האמרגנים של

 החברות מהם שנמנעת המפיקים התלוננו מיוחד בכינוס דים.
 דוחקת ושפורת ,אסיטאז ילדים תיאטרוני של הבינלאומי באירגון

 לקידום עושה שאני על מתנצלת באמת ״אני ממנו. רגליהם את
 ״ושלא חנוקות, בדמעות הגיבה בארץ." מיסחרי לא ילדים תיאטרון

ציטוט. סוף פרטית." ואמרגנות רווחים בעשיית מעולם עסקתי

ן " ך י  חמי- מבין האחרון הזכר חודשים, החמישה בן עידו את בידיה מחזיקה 26ה״ בת 111111 < \
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 שנון בני״הזוג נזקקים לטיול החבורה את להוציא כדי הברית. נערכה שם תל-אביבי, במלון מאולתר
 משתמשים השנונים אין העמוסות. העגלות את לדחוף כדי דרושים מבוגרים שלושה לפחות לעזרה:
טל. צבי צילם: דירתם. בדלת להעבירן שאי-אפשר מפני לשלישיות, או לתאומים ילדים בעגלות

 בביתם אורגנה המסיבה ממש.
 יהודא' יוסף התעשיין של

 האורחים כל אראלה. ואשתו
 וכאשר בחושך, בסלון התחבאו

מו פרצה השימחה, חתן נכנס
 ברכה. וקריאות .אורות סיקה.
 הוכה וכמעט הופתע מקרין
דקות. 10 למשך בהלם

השבוע נסוקי
הרצוג: חיים הנשיא •

 שם־נרדף להפוך עלולה ״ישראל
לבלפאסט."

 גידעון חבר־הכנפת •
 בעת מודעי, יצחק על גדות
 ״צריך תקציב־המדינה: על הדיון

בשיגעון!" היגיון יש כי להודות,
 זיווה הטור בעלת •

 חודשים תשעה ״בעוד יריב:
מאו לא עדיין הרוטציה. תיוולד

הפלה." לעשות חר
 שמאס: אנטון הסופר •

 לבובת משולה ״מדינת־ישראל
 שהיא הטוענת רוסית, בבושקה

 כי משוכנעת היא בהריון. אשה
 הוולד את תמסור היא העת בבוא
 בקירבה נושאת שהוא חוקי הלא

1לכדי מגיע הוא (בינתיים 7 
 של לקרוביו הכולל) מניפחה

׳.״48מ־ האנס

 ועד יו״ר שרון, ניסים •
 אוריאל לח״כ נהגי־השרים,

היא לפירסום ״תאוותך לין:

 הארצי: הקיבוץ בוועידת עמיר,
 לא זו ברחוב ומפ״ם ״הקיבוץ

הרבה." ששווה בחורה

 באה הקאמרי שחקנית בעברפינקלשטיין יבנה
 ממושכת שהייה לאחר לארץ

בתה. את ומגדלת תיאטרון״בובות מפעילה היא שם ניו״יורק, בגלות

 תאו־ את ניצלת בלתי־נבלמת...
 לצאת מנת על נות־הדרכים
 אין — האלמונית מאפרוריותך

 בכנסת!" לזןשות מה לך
מקיבוץ שימעון דויד •

הקי לחברי חזן, יעקב •
ההיסטו ״ההנהגה הארצי: בוץ
שלום!" — לכם אומרת רית

■י■ בדק רסנה

252613 הזה העולם


