
ר הרב עם שרב זה - ובסוף הרב אחר־כר
 הנעדרת פרם, סוניה ■

 ממלכתיים ממעמדים דרך־קבע
 שימעון, בעלה, מככב שבהם
 היא ממינהגה. לאחרונה שינתה
 בטקסים בעלה את עתה מלווה
 שבכך אומרים יודעי־דבר רבים.
 בעלה, את לעודד סוניה רוצה

 במצב־רוח הרוטציה מאז השרוי
ירוד.
 זאת, לעומת שרון, לילי ■

 השבוע תמיד. לבעלה צמודה
 מה יודעת לא ״אני התלוצצה:

 הולכת, שאני איפה לעשות.
 הולכת אני אחריי. הולך אריק

 אחריי. אריק ממלכתי, לאירוע
 אחריי. אריק לאו״ם, נוסעת אני
 בית־חרושת לחנוך נוסעת אני

אחריי...״ ואריק חדש,
 טראנ־ ילידת שהיא לילי, ■

 ה־ ההונגרי האיזור — סילווניה
 הוזמנה — לרומניה כעת מסופח
 ששול־ כפי במולדתה, לבקר
 בולגריה, ילידת שמיר, מית

לבולגריה. מכבר לא הוזמנה
 לשמוע הופתע השבוע ■

 שפירא, אברהם חבר־הכנסת
 את מכירים הלבן בבית שגם

 הדיונים במהלך שלו. השטיחים
 ישראל- המעורבת הוועדה של

 המיוחד השגריר נפגש אמריקה.
 ייטר קלייטון לענייני־סחר,

 בליש־ שרון אריאל השר עם
 לליש־ הגיע הפגישה בתום כתו.

 עם לדון שבא שפירא, ח״כ כה
 ועדת־הכספים בענייני שרון
 כשהציג בראשה. עומד שהוא
 שפירא, לפני האורחים את שרון

 מי יודע ״אני ואמר: ייטר התפרץ
 של השטיחים מלך אתה אתה.

ישראל.״
 דווקא חדשות היומון ■
 המוקדשת בתשומת־הלב ידוע

 עמוס בעליו, אולם לתמונות, בו
באי צלמים. מפני נרתע שוקן.

שו נמלט השבוע שהתקיים רוע
להנציחו. כשניסו החוצה, קן

 אברהם חברי־הכנסת ■
ונא גדות גירעון שפירא,

 למישכן־ יחדיו הגיעו ארד ווה
 אדיבות גילה שפירא הכנסת.

 זכות־. ניתן ״בוא, לגדות: ואמר
 גדות, לו השיב לגברת:״ קדימה
 שונים בנושאים עימו החלוק

 הכנסת: של בוועדת־הכספים
 הרב אחר־כך הגברת, ״קודם

הרב." עם שרב זה — ואחר־כך
 יש בכנסת לסיעת־הליכוד ■
 שני לה יש — קטנה בעיה

 ושרה קופמן חיים ראשים:
שה שהחליט מי אולי דורון.
בי הנכבד בתפקיד יכהנו שניים

 יקרה. לא זה• שבפועל הבין חד,
 סיעת־ נשארה למשל, השבוע.
 ובלי אבא בלי יתומה, הליכוד

 לא דורון וגם קופמן גם אמא:
בארץ. שהו
 הממונה אגמון. יעקב ■

 ישראל, של 40ה״ חגיגות על
 באירועים באחרונה מסתובב

 הסביר, כך ללמוד, כדי רבים,
החגיגות. את לארגן לא כיצד
 למי כהימנון הציע אגמון ■

 את הסינרמה של סיבת־הפתיחה
נדח המסיבה עץ־הרימון. השיר

 אומרת והשמועה פעמיים, תה
 איומים בגלל באה שהדחיה

שם. בזריקת־רימונים
 של העולמית בוועידה ■

הש שהתקיימה רואי־החשבון,
 לעיראקים היתה בירושלים, בוע

בפתי בשולחן־הנשיאות עדנה.
 נשיא־הוו־ ישבו הוועידה חת

 שר־הא- קנה, מורים עירה,
 שחל משה נרגיה־והתשתית,

שלמה הכנסת ויושב־ראש

 שהענישו העונש ״מה הלל.
 מדינת־ישראל את העיראקים

בעי האטומי הכור הפצצת על
 בעצמו: והשיב שחל שאל ראק?״

 רואי־ שלושת את שלחו ״הם
אדוארד העיראקיים החשבון
ומנשה סווארי יצחק נאווי,
למי החוק את שחיברו גבאי,

אינפלציה." בתנאי סוי

 רשות־ מנכ״ל פורת, אורי
 יושב־ראש ינון מיכה השידור,
 לורברבוים, יעקב הרשות.
 החינוכית, הטלוויזיה מנכ״ל

 הוועד־ חבר גרדוש, קריאל
 רפי רשות־השידור, של המנהל
 ועוד הכללית מהטלוויזיה גינת
 זו בדרך הקשורים וטובים רבים

 השני, הערוץ בנושא אחרת או
 מוטרד שנראה מי שם. שנידון
 השוקד לורברבוים, היה במיוחד

 חודשים. כמה מזה העניין על
 דיבריהם אחר בדריכות עקב הוא
 במליאה, השונים הנואמים של
סופו עד מהכנסת יצא ולא

 הדיון המשך הדיון. של המייגע
אחר. לשבוע נדחה
הורביין ייגאל השר ■
מ ביום למישכן־הכנסת נקלע
 בחברי־כנסת. ודל במיוחד שעמם

 מסויי־ שאילתה על להשיב כדי
ה הנה ״או, הממשלה. בשם מת
עיתו ציינה בבניין!״ היחידי שר

 נכון!" ״לא בו. שפגשה נאית
שר־התיקשורת. מאי־שם הגיח

כאך־

 מבין לא אני המום. ״אני ■
 עשיתי בסך־הכל פה. קורה מה

 שיצא יראו שההורים כדי סרט
 מילמל שלהם..." מהבן משהו
 הסרט בימאי בוקאי, רפי

 הקרנת־ בעת פופולו. אוונטי
 בשבוע הסרט של הבכורה
 צופים הקיפו בוקאי את שעבר.

 מפרגנים כשהם ומבקרי־קולנוע,
 הבן־ זכה בינתיים נדיר. באופן לו

 את ייצג שלו שהסרט של־אמא
ה פרס על בתחרות ישראל

הז הסרטים במחלקת אוסקר,
רים.

 נתן, אייבי הטרי החתן ■
ההזמ גבי על עצמו את שהציג

 ■ ניט־ של כ״סנדק לחתונתו נות
 ג׳ודי של הבכור (בנםניר״ רוד

מכ לכל הודיע גיס ועמירם
 לאירועים להגיע יוכל לא כי ריו

 בגלל שעבר, בשבוע שונים
העי ג׳ודי, של השניה לידתה

והת נרגש נשמע נתן תונאית.
דבר. לכל כסנדק נהג

 היו וגאווה נחת של רגעים ■
ה ביום תיכון דן לחבר־הכנסת

בכנ לביקור הגיעו עת שלישי,
 לודמי־ הבלונדית רעייתו סת
 תמי. בתו — ובעיקר לה,

הקרו בימים להתגייס העומדת
 בגאווה חיבק תיכון לצה״ל. בים

 הצעירה תמי, את בלתי־מוסתרת
 עימה. והסתובב היפה, הבלונדית

 במיזנון־ ,מאושר קורן כשהוא
האפ המיסדרונות ובכל הכנסת
שריים.

 בנימין חבר־הכנסת גם ■
הס לא בן־אליעזר (״פואד״ו

 למיש־ כשהגיעה גאוותו את תיר
 של המראה לפי דולי. רעייתו כן

 כחולת־העיניים התוססת. האשה
 אי־ אש. בצבע התלתלים ובעלת
 החלימה שהיא לנחש היה אפשר

ממושכת. ממחלה עתה אך
התפ דייסה מיכה הח״כ ■

בתנו במחנה־לוי מטרדותיו נה
 בית־ לעיירה ובא החרות עת

 תמיכה," בכם ״להביע שמש.
 שהתקבץ המאות לקהל אמר

 המקומי. במתנ״ס השבת במוצאי
 עובדי בהם רבים התושבים,

 להשתתף באו בית־שמש. מנועי
 אירועי־תי־ שבוע של בפתיחה
 85מ־ פחות לא שבו אטרון,

הנמ לעיירה והמוגש מופעים,
התיאט על־ידי במצוקה צאת
 רייסר ולנוער. לילדים רון

המוע ראש בן־זאב. ואברהם
התיאט את שיבחו המקומית, צה

 שתקפו עצמו השבוע באותו רון,
הימין. מן מורים אותו
ביני רבים, אנשי־אקדמיה ■

 בן־שחר חיים הפרופסור הם
 אוניברסיטת־תל־א־ וסגן־נשיא

 קהל היוו בן־צבי, יחיאל ביב
 שנערך באירוע בלתי־שיגרתי

הסולי המכובדים בהדר־יוסף.
 דינה את לברך באו דיים

 את בעבר שניהלו אלון, ואריה
 האוניברסיטה) (מיסעדת המנזה

 להפעיל מנסים וכעת בתל־אביב.
 עיקר את צרפתית: מיסעדה

 הפרופסורים של התפעלותם
המרווחים. חדרי־הנוחיות קצרו
 מזדהה כששחקן קורה מה ■
שאו התפקיד עם המידה על יתר
 במסיבת־הפתיחה מגלם? הוא תו

 המועלית ביביוף, ההצגה של
 השחקנית פסקה לא בהבימה,

 במופגן מלדאוג טל עדה
 ״בוא יטהר. אוהד לשחקן
 בהצגה לו. קראה ותאכל!" חביבי

שחר. של אמו את טל מגלמת
 במסיבה גלי־הצחוק את ■
 בר־ •טלמה השחקן קטף

 של בכיסאו התנחל הוא •טביט.
 ואמר עומר. •טמואל המנכ״ל.

 בוא שמוליק. ״נו בסמכותיות: לו
 לו ענה הפוך..." פעם נשוחח
 אותך נראה בעיות. ״אין עומר:
 התקציב בעיות את עכשיו פותר

 במהירות קפץ בר־שביט שלנו!"
הכי ״שמוליק, והכריז: ממקומו

שלך..." כולו סא
אר יצחק חבר-הכנסת ■

 מביקורו עמוס־חוויות שב צי
 דרך בכל ניסה הוא ביוגוסלוויה.

 חבר־ היותו עובדת את להדגיש
 היוגוס־ ואילו ישראלי, כנסת
 זאת למנוע דרך בכל ניסו לווים
 רצונו את ארצי כשהביע ממנו.

 זאגרב, לראש־עיריית שי להגיש
 שלא ביקש אולם המארח התרצה

 בלישכתו. רישמי טקס זה יהיה
 והסכים בעיות. עשה לא ארצי

 אלא במסיבה. השי את לו להגיש
 לכך לדאוג שכח לא הוא מה?

 צלמים נוכחים יהיו שבמסיבה
 את שינציחו האפשר, ככל רבים

 במקום. בבירכתו, גם המעמד.
 של אפשרי נופך כל ארצי הוסיף

 מביא ״אני כשאמר: רישמיות
 ראש־ממ־ של בירכתם את לכם
 של שר־החוץ ישראל, שלת

כנסת־ישראל..." ישראל,
 המכונה בנאי, חיים ■

 בשבועות מוצף פיחת", ״אלברט
 אנשים של בפניות האחרונים

 של החדש בכוכב המתעניינים
 בן־זאב. דורי הפירות, מועצת

 אחראי שבנאי בטוחים רובם
 והוא האלה, לתשרירי־השרות

בהם. יופיע מי המחליט

בכנסת סבבו השני ביום

יוס״הולדתו. את חגג הגדולה, הפרשה בימי ראש־אמ״ן ולשעבר כור־מזון מנהלגיבלי בנימיו

 מנתח־הלב אילנה, של אחיה ממנה נעדר שעות. וחצי חמש ערבה הקטנה הארוחה העתיקה. ביפו היפהפה
 מתנת לגיבלי הביא האורחים אחד הערב. עד הגיע ולא דחוף לניתוח בבוקר שנקרא גור, דניאל הפרופסור

 ורד החדש, מיפעל״השוקולד אבי הוא גיבלי בי בדיחה, זאת היתה עלית. של שוקולד חבילת יוס-הולדת:
 ולילי אריאל מישפחת על-ידי סופקו הפרחים שהוגש. בכיבוד מקום־בבוד תפסה המיפעל ותוצרת הגליל,
 המתנשא גיבלי, ורדים. של סוגים 200כ״ כתחביב מגדלת לילי מחוותם. גדולות ריחניות שושנים שרון:
 מארץ־ כ״עץ מיפעל-השוקולד של הגרמני השותף על״ידי לא-מכבר ושהוגדר מסרים, 1.84 של לגובה

 הד״ר אשתו, דיאטה. שום על שומר שאינו אף בלבד, ק־ג 86 עתה ושוקל קילוגרמים במה איבד ישראל",
 ייעוצי מרכז שהקימה: משלה מיפעל במנהלת עתה מצליחה ומפקחת, בתיכון מורה בעבר שהיתה אלישבע,

 לו השיבה מיפעלד לנהל אין לך ״מניין בעלה: תמה המיפעל את להקים החליטה כאשר למשאבי־אנוש.
גור. אילנה עם שרון אריאל למסה: והשושנים. שרון לילי ליד גיבלי למעלה: ממך." ״למדתי אלישבע:

אני ״גם רובינשטיין, אמנון
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