
 הלבנון, מידחמת יוזם בילדותו התנהג כיצד
ה ומדוע פ ל ע ת ה ה ק הפ ת־ ר ה עוז בטלוויזי

 פינחס חבר־הכנסת ■
נוכ על המקפיד גולדשטיין

 הכנסת, במישכן תדירה חות
בהי בלט לחו״ל, גיחותיו מלבד
 השבוע. בתחילת מהמישכן עדרו

 עקב שיבעה, ישב גולדשטיין
חותנו. פטירת

 גולדשטיין שב כן לפני ■
 נתקע מסעו באמצע מחדל.

לחמי בספרד מכפר־סבא הח"כ

 משה השר אל המוזמן כל ■
 בצהריים, השישי בימי שחל

 היתירה. מתשומת־הלב מופתע
 הנהג נהגו. מנחום, זוכה הוא לה

 של מחסורו לכל דואג הסימפאטי
 למישהו להודיע צריך אם האורח.
 הוא — האורח את לקחת שיבוא
 יודיע אך כשימחה, זאת יעשה

 האפשרי. בהקדם לקחתו שיבואו
שהאורח לחצים יפעיל אחר-כך

 עזב כשבועיים, לפני ■
 הארץ, את סויסה רפי גונדר

 נסע סויסה תיקוות. מלא כשהוא
 בנו עם לשוב בתיקווה לצרפת,

 מאסר עונש שם המרצה דויד,
 נותרו אומנם סמים. הברחת בעוון

 וכן חודשים כמה עוד לרצות לבן
 קנס, עוד לשלם עליו מוטל
 אולם הביתה. לחזור יורשה בטרם
והאמין אופטימי, איש הוא סויסה

בשן, יגאל הזמר של ואשתו מרידור, יעקב ממציא־הממציאים, של בתו הבלונדית,בשן מיקה
 שבחבורת באשה נחשבת קרמרמן קרמרמן. רחל הבכירה, אחותה את מחבקת

בעור. המתמחה מצליחה, מעצבת־אופנה היא מיקה ואילו של," ״הבנים בתנועת״החרות, ״הנסיכים"

 שחיכה מכיוון תמימים, ימים שה
 הזה הזמן את אל־על. למטוס

ה ראשי עם למפגשים ניצל
 תפקידו בתוקף ספרד, של ספורט

 לענייני הוועדה כיושב־ראש
 עם נפגש הוא הכנסת. של ספורט
 ואפילו מדריד, ריאל ראשי

 במיפלגתו — בבית ממש הרגיש
 קולס. את משפגש — הליברלית

 כי למיפלגה, חברו אלי, לא לא,
 קויאס, שם המכונה קולס אם

 — ספורט לענייני סגן־שר והוא
 ביותר הבכיר הציבורי התפקיד
 נכח כמו־כן הספורט. בתחום

ההאמ הגשת בטקס גולדשטיין
הישראלי. השגריר של נה

 לשר רב זמן להמתין ייאלץ לא
 אחר־ עיכובים. ללא מייד, וייכנס

 בעדינות האורח את יתחקר כך,
 מה על — בעדינות ממש —

 זה כל תארך. זמן וכמה השיחה
 את מקיים ששחל מכיוון מדוע?

 בחיפה, השישי ביום פגישותיו
 של יפהפה בבנין מגוריו, עיר

 ואגמים. ימים לחקר המכון
 הוא זאת, לעומת נהגו, נחום,

 שמסתיים ולאחר גיזעי, ירושלמי
 עליו בוסו, של העמוס סדר־יומו

 ואפילו לירושלים, — לטוס
 — עליו המקובלות במהירויות

 הממהר כנהג־השר נודע הוא
זמן. לוקח זה — ביותר

 את לקצר בידו יעלה זאת בכל כי
 בערב השני ביום הגזירה. רוע
 בן־ בנמל־התעופה בגפו נחת

 בעוד ארצה יגיע הבן גוריון.
אחרים. חודשים

 מי בר־סער, אלחנן ■
 הליברלית, המיפלגה דובר שהיה

 בבית־חולים במפתיע אושפז
 הבריאותי מצבו שעבר. בשבוע

 ,40 לו מלאו שטרם בר־סער, של
 במיזנון־הכנסת היום לשיחת הפך
הליברלים. הח״כים בין

שלי בני חברי־הכנסת ■
 מוזמנים היו בהן ויגאל טא

ה השניים, בירושלים. למסיבה
מתייצ כחובבי־בילויים, ידועים

 מעין לאירועים בדרך־כלל בים
 שליטא התייצב הפעם אלה.
 הסביר מקורקע,״ ״יגאל בגפו.

 מהמושב הגיעה ״אשתו שליטא,
(תל־עדשים)...״

התי שיזם בסימפוסיון ■
 בעיק־ ,ולנוער לילדים אטרון

 — העד של הצגת־הבכורה בות
 פליט־שואה נער של סיפורו
 שבה בארץ, לפנימיה הנקלע
 לו מתנכרים והתלמידים המורים

 על לעדותו מאמינים ואינם
 נחלץ — באירופה המתרחש

 על להגן סימון אריה המחנך
 פרס־יש־ חתן סימון, המורים.

 מילחמת בראשית שהיה ראל,
 בכפר־ מחנך השניה העולם
 מרוצה היה לא בבן־שמן, הנוער

 אטום- המורה יותם, של מדמותו
 היה לא ״זה שבהצגה. הלב

 עיוורים היינו לא טימטום־מוחין.
 התגונן העולים,״ הילדים לפיצעי
 בתמימותנו, האמנו, ״אלא סימון,

 שגינו לגעת. אין אלה שבפצעים
בו שאנו האמנו תמימות, מתוך

 והעתיד ושההווה חדש, עולם נים
העבר." פיצעי את בעצמם ירפאו

ישיתולדת

 המרגשים וידוייו מאז •
הפר חייו על והחושפניים

 שטרן יוסי הצייר ירד טיים,
 לו זומנה השבוע מהכותרות.

 הגיע שטרן מרגשת. הפתעה
אמרי ברניס, חברתו עם

 כמה שכתבה תוססת קאית
 דיאטות־ בנושא רבי-מכר

 ירושלמית. למיסעדה הרזיה,
 בנחת להם סעדו השניים

 הסועדים, הומת במיסעדה
ו האורות כבו כשלפתע
 בעל״המיס• שמש, יחזקאל

 צעד שטרן, של וחברו עדה
 שעליה עוגה, עם לעברו
 נשמע: ברקע די״גור. זיקוקי

 וכל יו," טו בירסדיי ״הפי
 לו נגרמה לא שמזמן לחתן־השימחה. כפיים מחאו הנוכחים

נחת. כזאת

שתת

וסרנים שטרן
די־נור זיקוקי

ת1ש
המלפפונים

 יודעת כבר הארץ כל •
שפי אברהם שחבר־הכנסת

 כל הקיץ. לקראת מתחתך רא
 הדראסטית בשיטה זאת

 קפדני, נוזלים צום - ביותר
. מי כל •צמיי יפיאי בפיקוח . . . . — שפירא ה״כ עימי דיבר או אותו, שראה
צום הרבה כי בהתרגשות, דיווח בטלפון,

ורעב. כואב חלוש, נשמע הנמרץ הרב־הח״כ
 במיזנון־הכנסת, היום שיחת הפך הדברים, מטבע הנושא,

 של בוועדת-הכספים דרן״קבע המככב ח"כ, הפתיע ושם
 כשדיווח במערכת, מישמר מכל שמור וששמו הכנסת

 לא הצום אך דיאטה. אמנם שהדיאטה לנבחרי-האומה
 נשבר יודעת״כל, בארשת דיווח כך ביוס״השנת. צום. בדיוק

 - סתם ככה מלפפונים. באכילת וחטא שפירא מעט
 זלילה כדי תוך בצמא, דבריי את שתו הנבחרים מלפפונים.

רבתי.
רזה. באמת שפירא - לא או מלפפונים

 אלוני, שולמית הח״כ ■
 בבן־ שהתחנכה הארץ ילידת
ותמ דיון באותו השתתפה שמן,

 ההצגה. של הביקורתי במסר כה
 שלומק, של לרוחו הבינה היא

הצב מפני הנמלט הפליט, הנער
 שהיה ״הקו המתנשאים: רים

 שלילת של היה בישוב אז שליט
 הצבר. חדש, אדם ויצירת הגולה
 הדימוי מול בא הזה הדגם

 בגולה, ליהודי שהודבק השלילי
 מכאן והטפילות. הסירחון עם

 — אנושי׳ ,חומר הביטוי נולד
 הפליט את ללוש יש כלומר,
 אדם ממנו ליצור כדי היהודי,
חרש.״
 הר־ שולמית הסופרת ■
 על־פי נכתב העד שהמחזה אבן,
 עוד הרחיבה פרי־עטה, סיפור
 מערכת־ על הביקורת את יותר

הת של ״הבעיה בארץ: החינוך
 אינה העולים על הצברים נשאות

 פליטי־השואה. לדור רק מיוחדת
 ',50ה־ בשנות כיצד זוכרת אני

המו היו הגדולים, העליה בגלי
 ומסירות, טוב רצון החדורות רות,

 תלמי־ של החצאיות את מקצרות
 אותן להפוך כדי העולות, רותיהן

 לישראליות. האפשר ככל מהר
 היתה לדעתן, קצרה, חצאית כי

הילדות אבל לישראליות. סימן

 מכות וחוטפות הביתה חוזרות היו
 רק ההורים בעיני כי — מהוריהן

כך." התלבשו זונות
כשנש־ אחרת, בהזדמנות ■

הכי מנהיג שהוא השחצן הצבר
 ולנגד עיניי ״לנגד השיב: תה,
 (קסטנר) מוטי המחזאי עיני

 כמה של דמותם עמדה לרנד
 ככה מילחמת־הלבנון. מיוזמי
בילדותם.״ התנהגו הם בוודאי

אדמת ודויד איה ■
 ' מישפיחתית לשימחה מחכים

 יום. בכל אותם לפקוד העשויה
 את לבלות מרבים השניים

 תל־אביבים, בפאבים לילותיהם
בג ומביטים מאושרים נראים

 של התופחת ביטנה לעבר אווה
 הרך של מינו את הבלונדית. איה

 מסרבים הם להיוולד העתיד
 שערכו מודים הם כי אם לגלות,
 * הסוד. את יודעים כבר והם בדיקה

כולם. יידעו אחדים ימים בעוד
 קצרצר דבש ירח לאחר ■

 הרקדנית ארצה חזרו בלונדון
 ובעלה יאיר) (לשעבר טלי

 לחיי סיני, אריק הזמר הטרי,
אפרו כל־כך הלא — היומיום

שלהם. במיקרה ריים,

 ורותי בר קוני בחברת לתיאטרון, הד״ראביגל שוש
אביגל, העד. ההצגה שחקני לנדאו,

 המיתרס את לאחרונה עברה חסרת־הפשרות, מבקרת־התיאטרון
 המסיבה ולנוער. לילדים התיאטרון כמנכ״ל ומונתה המיקצועי

 היתה תיאטרון, באותו שהופקה הצגה העד, של הבכורה לכבוד
החדש. בתפקידה הופיעה היא שבו הראשון הציבורי האירוע
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