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במיקרופון לנגוס הצליו שכמעט והסוס
בבי זוכה חבר־כנסת איזה ■

 היועץ של מיסתוריים . קורים
 יוסח לממשלה, המישפטי
בערב, השלישי ביום חריש?

 כשהוא היועץ נראה וחצי, בשבע
 במלון המעלית מפתח יוצא

 ,11ה־ בקומה רמדה־רנסנס,
החדרים. באחד להיבלע וממהר

!1! ך צ ך !  השג־ שערכו למסיבת״קוקטייל באיחור הגיעה |1ך
/ \1  יום״ לכבוד ורעייתו, דופון פייר הצרפתי ריר ן ■1 1 11

 העמידו כי סיפרה - אדום־לבן בהדפס בשימלה - רביו הבסטיליה.
 נגד שהכריעה הארוכה, ישיבת־הממשלה בגלל ב״היכון" אותה

 הגיע הישיבה, משהתמשבה לבסוף, בפרשת״השב״ב. ועדת־חקירה
 לבית״ הגיעה היא ואילו מירושלים, ישר למסיבה רבץ יצחק בעלה

 סמל־ הוא שר״הביטחון, לעומת אדרי, רפי אחריו. ביפו השגריר
 בממשלה. ההצבעה תוצאות את לשמוע בכנסת חיכה הוא הנימוס.

 של בסופו כמעט והופיע שבכפר״שמריהו לביתו מיהר אחר
 גון היפות: ובתו הדנית אשתו ברוכות זרועו כשעל הקוקטייל,

 וסגן ישראל״צרפת לידידות האגודה יושב־ראש (משמאל). ואורית
 הראשונים בין הגיע הצפתי, נחמיאס אהרון הכנסת, יושב״ראש
 בעל הצעיר בנו(למטה). אליו נלווה מתוארו. כמתחייב לקוקטייל,

לילדים. אב כבר שהוא בספרו הכל, את הפתיע ה״בייבי״פייס"

 הקומה היא האחת־עשרה הקומה
 חברי־הכנסת מתגוררים שבה

 בעת ושלישי, שני בלילות
 מהם מי הכנסת. של פעילותה

חריש? של החשאי לביקורו זכה
 על עוברים מתוחים ימים ■

 מילוא. רוני שר־החוץ סגן
 לאחרונה, לעשן שהפסיק מילוא,

 אותו לראות וניתן לסורו שב
 מצית. או סיגריה אחר מחפש

 פרשת- של בעטיה זה האם
השב״כי

 בנימין לחבר־הכנסת ■
היש עם בעיה יש בן־אליעזר

 ״אי־אפשר העכשוויות. ראליות
 התלונן מחמאות,״ להן לתת

 נראית את להן: ״אומרים השבוע.
 מייד מקבלים אז היום, יפה

 נראיתי לא ואתמול — מיתקפה
 השימלה, על להן מחמיאים טוב?

שנתיים." מלפני זה עונות: הן אז
 בין אירעה שכזאת פגישה ■

 אמוראי עדי שר-האוצר סגן
 קירש־ גיורא עורר־הדין לבין
חגי בהצגה נפגשו השניים מן.
 אמא להיות איך של גית

אמו שיעורים. בעשרה יהודיה
 קירשמן ואילו כאורח, הגיע ראי
 לא השניים מפיק־ההצגה. הוא

 כן לפני שנה. 40 מזה התראו
 שמיש־ מכיוון נפרדו, ולא כמעט

 בתל־ בשכנות גרו פחותיהם
משו בשרותים והתחלקו אביב,
 קירשמן נאלצו לכן תפים.

 להשתכשך הפעוטים ואמוראי
בצוותא. באמבטיה

 למא־ השנתיות הנסיעות ■
 חברויות מולידות תמיד רוקו

 יותר עוד והתרחשויות מוזרות,
עידו מעריב, עורך מוזרות.

 בעל־ אולם המיסעדה, לסגירת
 על בחיבוקים התנפל המיסעדה

 קשיש, איש — הגברים אחד
 מי דליל. שיער בעל מירות, גדל

 תהה עת באותה במיסעדה שהסב
 תשומת־הלב מוקדשת מדוע
 רם למלווהו, ולא הזה לאיש

בט הזמן זה מנחה עברון,
 ביותר: פשוטה הסיבה לוויזיה.

 הכנרים אחד את ליווה עברון
 איי■ בעולם, ביותר המפורסמים

 ארצה שהגיע שטרן, זיק
מעמיתותיו. אחת של להלוויה

לא משוכלל בית־חולים ■
 הנשיא של חלומו זהו — סירים
הא למען העמותה של החדש
שמו בישראל, והסוהר סיר
 החדש הנשיא בן־שימחון. אל

 בכלא שערך מביקור הושפע
 הקשים בתנאים חזה שם איילון,
 האסירים. מאושפזים שבהם

 של במקומו בא בן־שימחון
 שהתמנה בלומנטל, נפתלי
ההסתדרות. כמבקר

 רשת של הראשון השידור ■
 לאולפן מחוץ סטריאו באף־אם ג׳

 בחוף־ לונה־גל בדיסקוטק נערך
 אלפי למקום הביא השידור גולן.

 במשך במרץ שרקדו בני״נוער,
המשי במיסגרת שעות. שלוש

 שוש המנחה, שהטילה מות
ביק היא המאזינים, על עטרי,

 המשוחזר לאולפן שיביאו שה
 פרץ בדיוק דקות 20 מקץ סוס.

 בקרב טיבעי. בגודל סוס לשטח
 בהלה. קצת נזרעה המאזינים

 נבהל. לא זאת, לעומת הסוס,
 לעבר בשלווה פסע הוא

 אותו אכל וכמעט המיקרופון
לתיאבון.

 חתן מנור, ואילו משובחת
ב מהמקום הורחק השימחה,

 ההצגה בתום כלשהי. אמתלה
 לחדרי- להיכנס שחקניה מיהרו

 תילבו־ את ולהחליף ההלבשה
 ש־ נבריאלי, מרים שותיהם.

 להגיע כנראה, להוטה, היתה
 הכתף על למנור טפחה לביתה,
 אתה אהוד, ״נו אותו: ושאלה
 כוסית!" לכבודך מרימים נכנס?
 לחלוטין, מופתע שנראה מנור,
 הבינה אז רק ״מה?״ שאל:

 וסיפרה שקילקלה, את גבריאלי
 מנור נוספים. פרטים במבוכה לו

 חבריו, את לאכזב שלא החליט
 שניות כמה מקץ אותה ושיחק

אמיתי. כמופתע

 רוסית, חזות בעל גבר ■
בסבי ורחב־מידות, כסוף־שיער

 שחורת- ואשה לחייו, 70ה־ בות
 צעירה בלבן, לבושה תלתלים,

 ,6 כבן ילד וביניהם בשנים, ממנו
 (כולל בחליפת־מלחים הלבוש

המ כל את גנבו כובע־מלחים)
 לתיאטרון־ הסמוך בקפה בטים

 אלה היו שעבר. בשבוע הבימה
 שערק לובימוב, הכימאי
 הקטן, בנו ומישפחתו. למערב,

 העולם, ברחבי מאז עימו שסבב
 להזמין. מה ממושכות התלבט

 קוקה־ בבקבוק בחר לסוף
קולה.
 חזר כשהוא קצר, זמן לפני ■
 בת־שנתיים שהייה בתום ארצה
 הארץ. כל רעשה הצרפתי, בכלא

 אביו, של בשימחתו ששמחו היו
 רפי בתי־הסוהר שרות נציב

 על־כך שכתבו והיו סויסה
 כתבו. כולם על־כל־פנים, בארס.
 מישפחת תזכה הבא בחודש
הבן. מדויד נחת בקצת סויסה

 השבוע: אומר נשמע דיסנצ׳יק,
 מארוקו, עד שהגעתי מזל ״איזה

 אהרון...״ את להכיר בשביל
 אהרון חבר־הכנסת הוא אהרון

ש השניים, בין אבו־חצירא.
 האחרונה בנסיעה השתתפו

 הנסיעה מאז נרקמו למארוקו,
קרובים. יחסים
 בשעת השלישי, ביום ■

 שני נכנסו מאוחרת, צהריים
 ירושלמית למיסעדה גברים
קרובה היתה השעה ידועה.

 בשבוע חגג מנור אהוד ■
 במסיבת־ יום־הולדתו את שעבר

 באר־ בתיאטרון עליזה הפתעה
 המושג אינה ״הפתעה״ שבע.

תוכ אומנם המסיבה המדוייק.
 כמסיבת־הפתעה. בקפדנות ננה

ה המחזה את שתירגם מנור,
 מה־ מאומה ידע לא מתאבד,
 המוקדמים. והתיאומים תיכנונים

 לחדר־ההלבשה הסמוכה בחצר
 ומקושט. ערוך שולחן הוצב

וודקה ובקבוקי פרחים הובאו

 בחירת־ליבו, עם מתחתן הוא
 לכלא מיכתבים לו שכתבה
 שם. לבקרו באה ואף בצרפת
 של שובו עם התהדק הקשר
 הבא בחודש ומגיע ארצה, סויסה

להפי־אנד.

 באוגוסט, 9ב־ יקרה זה ■
 לפני־הצהריים, 10.30 בשעה

 רשם־הנשואין של במישרדו
 מירי בריטניה. כהאנטינגדון,

דגניה, ממייסדי אחד בת מנוח,
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