
רגליך!״ מעל נעליך ״של
בי בערב ביוסהשלישי •

 יושב״ראש רצון, מיכאל קר
 בסניף צעירי״חרות, הנהלת

 בין התנועה. של הירושלמי
 חברים היו פניו מקבלי

 נווה, דן כגון בסניף, ותיקים
ס משה השר של עוזרו  ארנ

 מנהלת־ ,אסייג וסימה
 הליברלי השר של לישבתו
ם דווקא, ה ר  היה שריר. אג

 סלי בסניף: טרי חבר גם
 השר־ל־ של בגו מרידור,

 שחזר מרידוד, יעקב שעבר
 מארצות-הברית עתה זה

 של כעוזרו הוא אף ומתה
 לצעירים דיווח רצון ארנס.

 בגין. בני עם שניהל ממושכת שיחה על הירושלמיים
 רצון אמר שדון, אריאל את בגין של לביטולו בהתייחסו

 לבטל או לפסול ושאין הצעיר, בגין על חלוק הוא זה שבעניין
 בו שרבים בסניף, בתמיכה זכו רצון של דבריו בתנועה. כוח

 שהיחסים מרידור־ג׳וניוד, התרומם לפתע שרון. של אנשיו
 ב־ והודיע במיוחד, קרובים היו לבגין־האב אביו בין

 נעליך של - בגין בני על מדבר ■כשאתה לרציה דרמאתיות
 הפוגה רק היווה בנוכחים שאחז הצחוק רגליך.״׳ מעל

 הצעיר: מרידור של מבית״היוצד הבאה ההצהרה לקראת
הצדיקים!״ מל׳׳ו אחד הוא ■בגין

מין בני
הצדיקיס מל״ז אחד

 שאין שוכנע לבסוף אבל כך, על
 שעתיים כעבור להפסיד. מה לו

סי ממישרדו, אליה צילצל הוא
 ומרגיש עובד כבר שהוא לה פר

 כ״קו־ הרופא את והגדיר בטוב,
סם".
 אריה הטלוויזיה שדרן ■

 בימאי־תוב־ גם שהוא אורגד,
ב תוכנית לביים התבקש ניות,

 של השידור למיגדל מתחת שם
 מערב־גרמנית, רשת־טלוויזיה

 בירושלים, באחרונה שצולמה
 השונות הדתות בשלוש ושעסקה

 גרמנית, הדובר אורגד, בעיר.
 כעבודת־הכנה, כן, לפני צפה

 הוא ישנה. תוכנית של בשידור
 כולה שהתוכנית לראות נדהם

 כחול, לענן־עשן מבעד מצולמת
 מכונת־עשן הכניסו ״כאילו

שהמנ התברר כדבריו. לאולפן,״
 עישנו מהמרואיינים ושניים חה

 סובל שאינו אורגד, בשרשרת.
 הודיע הקרובה, בסביבתו עשן

מס אינו שהוא הגרמני למפיק
 במהלך לעישון פנים בשום כים

 זו שקיבל: התשובה התוכנית.
התיי מזמן אנחנו שלך, הבעיה
 אותו. משכנע אותך נראה אשנו,

 ב־ כי אם לתנאי, הסכים המנחה
 דבר, של בסופו בולט. חוסר־רצון

 50 במשך מעמד החזיק ■הגרמני
החי. השידור של הדקות

 אמרגנם פרימור, מוטי ■
נוס ואמנים תמרי שימי של

 נגד מישפטית תביעה הגיש פים,
 המסווג המדריך ובמה, בידור

 אלף 40 על־סר הבידור, ענף של
 הסכם לו היה לטענתו, דולר.

 שעמוד־ ,שנתיים מזה בעל־פה,
 השנים לעשר לו שייך השער

 ההסכם, הופר לדבריו, הקרובות.
הח המדריך שער הוקדש כאשר

 הבא, בחודש לצאת העומד דש,
 העובד גילטדי, אהרון לאמרגן

 ועם גידעדי מוטי אחיו, עם
 טוען זאת לעומת ארזי. ירדנה
 בידור מבעלי אשרוב, עמום
 השער את הציע שסוכנו ובמה,

 אז ורק בסירוב נתקל לפרימור,
 הגיש האמרגן לגילעדי. פנה

 נגר זמני לצו־מניעה בקשה
ש השער בעל המדריך הוצאת

 אליהו השופט אבל שלו, אינו
 וקבע הבקשה, את דחה וינוגרד

הדיון. להמשך מועד
שהו ברמן, בני הזמר ■
 מני של ממני בתוכנית פיע

 להיטי־העבר של במחרוזת פאר
 לחזור החליט שהוא סיפר שלו,

 של רבות שנים אחרי לארץ
 בתוכנית גילה לא ברמן העדרות.

 הזמר־ לחזור. מתכנן הוא כיצד
שאורכה יאכטה בעל הוא מלחין

 להשיט נהג ולפרנסתו מטר, 12
 פלורידודברמודה, בקו נופשים
ההפל במהלך באוזניהם ולזמר

 על באביב יגיע הוא לארץ גה.
 במרינה שתעגון היאכטה, גבי

 עם ההפלגה, כבית. לו ושתשמש
חוד שלושה תארך בדרך, חניות
מסו קצת שזה אומר ברמן שים.

בכבי מנהיגה יותר לא ״אבל כן,
הארץ." שי

 הגונב זילברמן, מנחם ■
 בשעשועון־הטלווי־ ההצגה את
ש אומר הפיפס, את חפש זיה

 בקריירה הראשונה הפעם זוהי
ממ במחמאות זוכה שהוא שלו

ב כיכב כאשר בעבר, בקרים.
 ועיר וצצה צץ ושלומיק, חדווה

 בעיתונים. אותו קטלו הגברים,
 שנעים אומר המזוקן זילברמן

 שהתחילו לפני פופולארי. להיות
 נראה הוא השעשועון את להקרין

 יכלו לא הם אבל לאנשים, מוכר
 אליו לפנות ונהגו אותו, לזהות

 עכשיו אתה?" מי לי, ב״תסלח
אותו. מזהים כולם
 לנג־ קרוליין השחקנית ■

 שם מדרום־אפריקה, חזרה פורר
יהו של חדש בסרט השתתפה

 המשך שילון, ויגאל ברקן דה
 הנסתרת המצלמה לסידרת
 כמה היו ללנגפורד שלהם.
 ג׳נט עם משותפות סצינות

 כ״כפי־ יותר הידועה צ׳ארלם,
ברי מלכת אליזבת של לתה

רע את שקצצה קרוליין, טניה״.
 לתיספורת הבהירים תלתליה מת
מת שצ׳ארלס מספרת ילד, של

 ומדברת אוכלת יושבת, נהגת,
התפ את חיה ממש המלכה, כמו
 באקיג־ שבארמון זו ובעצם קיד,

מתחזה... היא גהאם
 ששון שהשחקן בזמן ■

 פתוח זוג בהצגה מופיע גבאי
 ועושה אליאן, יונה של לצידה
 של החדשה להצגתו חזרות

 לומדת בהבימה, אלוני ניסים
ח מיקצוע גבאי, מימי אשתו,

בע שעבדה הנמרצת, האשה דש.
 ובמו־ ישראל במוסיאון בר

 גם ושעסקה תל־אביב סיאון
 שהיא החליטה בזארים, באירגון

 כיצד יסודית בצורה ללמוד רוצה
מנה היא כיום מיסעדה. מנהלים

 ופעם במיסעדה, מישמרת לת
 מאוחרת, לילה שעת עד בשבוע,

 של הבר מאחורי מתייצבת היא
 שלה המורה לידידה. השייך פאב

 אבי הוא למזיגת־משקאות
לפילו סטודנט פלדשטיין,

לאלכוהול. מומחה סופיה,
שלי בני חבר־הכנסת ■
 ל־ דחופה שאילתא הגיש טא

ש־ שמיר, יצחק ראש־הממשלה

רזמ
ר/ה

ן1ן ר1ך  הליברלי הח"כ של אשתו לין, יהודית מימין), (למעלה המפורסמת התובעת |1ך1ך ך ן
המשותף המכנה - מימין) שריר(למסה וריבקה משמאל) (למעלה לין אוריאל | 11.1 1 111 1[_

 חדש, בושם להצגת תמרוקים, חברת שערכה יוקרתי באירוע לגופן שעטו מעילי־הפרווה הוא לשלוש
 אחת היתה פרווה, מעיל ללא משמאל) אדרי(למסה ואן ג ידוע. אמריקאי אופנה מעצב של שמו על הקרוי
 שר״התיירות־ אשת שריר, משנשאלה אדרי. רפי חבר־הכנסת בעלה, עם שבאו היחידות הנשים

היופי!" לפי ״כמובן, בחיוך: וענתה הזוהרות הנוכחות את סקרה המוזמנות, נבחרו כיצד והמישפטים,
 שר־ עבור למדי מקנטרת היא

שלי בר״לב. חיים המישטרה
 הלימודי סיורו האם מתעניין טא
 כדי עד חיוני בחו״ל בר־לב של
 מאשר יותר חשוב שהוא כך,

ב בארץ בר־לב של נוכחותו
 אינה המישטרה שבה תקופה
מת מזה, חוץ מהכותרות. יורדת
מ את ממלא מי שליטא, עניין
 בר־ של ממלא־מקומו של קומו
 שאושפז הורביץ, ייגאל לב,

בבית־חולים?
 נ־ אריה שר־החקלאות ■

 במיזנון־ השבוע נראה חמקין
 ברב מוקף כשהוא הכנסת,
 רבנים ובשני פורוש מנחם
ל ארוכים. זקנים עטורי נוספים,
ההס בעניין הסקרנים שואלים
האר כי נאמר, המוזרה תודדות

 השמיטה. בעיות על שוחחו בעה
 המיש־ על־ידי התבקש נחמקין

 את לפתור הכבודה החרדית לחת
 בצריכת הדתיים של בעיותיהם

 השמיטה. בגלל חקלאית תוצרת
 צריכת שהועלו: הרעיונות בין

י של צריכתם או מוצרי־ייבוא,
 באי־ המגודלים ופירות רקות
 ריני־ חלים לא שעליהם זורים

השמיטה.
ג גידעון חברי-הכנסת ■
אבו־חצירא ואהרון דות

 בדיון שעבר בשבוע עסוקים היו
קור האם בשאלה: ביותר רציני

 בן־ שימעון ש״ס לח״כ אים
 או אבו־חצירא, כגירסת שלמה,
ג כגירסת בן־שימעון, שלמה
 התערבו אפילו לבסוף דות?

 שההתערבות מכיוון זו. בסוגיה
 עוד בלבד, כוס־קפה על היתה

 ה־ ניצח. מי השניים ביררו לא
צדק. אבו־חצירא פיתרון:

 אופי שיחקה כאשר ■
 ),21( הצעירה השחקנית הלל,

 או המדרגות ילדי כמו בסרטים
 יכלו מצידון, אצבעות שתי

 רק לה להעניק בני־מישפחתה
כשהח עכשיו, רוחנית. תמיכה
 ב־ של בקריירה לפתוח ליטה

 לגייס הצליחה היא עלת־פאב,
מ לעבודה המישפחה כל את

 על ממונה יהיה אביה עשית:
ת אמה התימניים, התבשילים

 ההונגריים, המאכלים על פקח
ה הסירים. על ישמור ואחיה
 בקרוב ייפתח פאב, אוסי מקום,

בתל־אביב. בשכונת־התיקווה
— דזן ונעמי ברק, דפנה—

ס ר בל פ □ נו שלו ל
ס ו מ ע ל  מזל אין קינן •

כ פעם גכל ויזל. אלי עם
 זה נגדו, מאמר כותב שהוא
 בידיעות עורביו על־ידי נפסל

אחרונות.
 שוב, השבוע לו קרה כך
 שלושה תוך השלישית בפעם

נפסלה. שלו רשימה חודשים.
היא: הנה

 מני־ ויזליו אליו הסופר
 פרס-נוגל את קיבל קרגואה
לשלום.

 מאבקו על לו הוענק הפרס
 את להשכיח שלא הממושך

קינן בהשמדת ישראל של חלקה
לשכוח־ ולא ״לזכור בני-עמו.

 עמד השנים, כל בעקשנות ויזליו אליו טען כך העולם,
 ל- תחזור שישראל אסור מנגד. עמדה האנושות מנגד.

ויזליו. אליו אמר העמים, מישפחת
 רגן הנשיא של ביקורו היה במיוחד ויזליו את שהרתיח מה

 מתפטר שהוא לנשיא הודיע נרגש במיכתב ושם. ביד
 לשכוח, ולא לזכור עליך לאטיניים. לעניינים כיועץ מתפקידו

לנשיא. כתב
 ל- לשלום פרס־נובל בהענקת רואים כישראלים, אנו,

 אמר השואה, להשבחת בדרך שלב עוד ויזליו אליו אנטישמי
הקנאריים. באיים ביקר כאשר ישראל, נשיא

13 הזה העולם


