
 1עיני את העם יפקח מתי ו־ע1י הילל שלמה
הפרקליט של הבלתי־הגיזוית !המכונית

 בכנסת הברקת־השבוע ■
של שלה, ליו״ר שייכת היתה
 במליאת־ קרה זה הילל. מדו

 גאולה שאלה כאשר הכנסת,
 באופן פרס שימעון את בהן

 את הזה העם יפקח ״מתי ריטורי
 בבדיחות־ לה ענה פרס עיניו?״
יפ ״מתי השאלה על וחזר הדעת

הפ כאשר עיניו.״״ את העם קח
 הישיבה: את שניהל הילל, ליט

בוקר!״ ״בכל

 יום־ היום, באותו בדבריו ■
הי הישווה הכנסת, של ההולדת

 יש שבו לצבא הכנסת את לל
העו אנשי־קבע, של קטן גרעין
 וחיל״ ,העבודה כל את שים

להצ רק המוזעק גדול, מילואים
בעות.

 יחסי־ אשת גפן, אדיבה ■
 הלאומי, התיאטרון של הציבור

 ביום נורא במתח שרויה היתה
 לפרימיירה הזמינה היא הראשון.

 פרם השרים את בבתא של
 אחרים ומכובדים נבון ויצחק

איי הזוהרת הפרימיירה על אך
 שחקני־התי־ של שביתתם מה

 לעשות אם התלבטה גפן אטרון.
 שהי־ למסיבת־הקוקטייל הכנות

 לבטל או לאחר־מכן, מיועדת תה
 להמתין או להצגה, ההזמנות את

שע ההתפתחויות. אחר ולעקוב
התבש המסך עליית לפני תיים

 טוב. הכל — טוב סוף כי גפן רה
 הגיע, הקהל שיחקו, השחקנים

הצטלם. פרס

■ ך1■  אשור, רחל בחירת־ליבו, את השבוע נשא 11141111 ך
הורי בבית התקיימה החופה לאשה. 111/1111 ■4^1.

 העליזה מסיבת־הנישואין אבל בירושלים, בקעה בשכונת הכלה
 בין בתל־אביב. כוכבי מנהל שאותו האדום, בבר ברוב״עם נערכה
 היו מירושלים, לשפלה ירדו מהם ניכר שחלק האורחים, מאות

 סדר (לפי אשור במישפחת והאחיות האחים 11 מתון תישעה
 אברהם, יעקב, אהובה, חנה, שמעון, משה, ישראל, עליזה, הולדתם):

 החוגגים מאות בין הכלה). אחותם רחל, עם למטה: ויוסי(בתצלום
 יבי, קלצ׳קין, רפאל אלמה, ואשתו, בן־פורת ישעיהו נראו העליזים

 ושלמה שושן גבי הזמרים בנאי, פירות") חיים(״אלברט אגמון, יעקב
 מהטלוויזיה, גיל חיים קופרמן, העיר") ראש (״דודו דויד ארצי,

 בימאי בהגאן מיקי פופולו, אוונטי מהסרט חדד סוהיל השחקן
 האורחים רבים. מישפחה ובני ידידים ועוד האינסטלטור הסרט

 שאותו מהמתנ״ס מלכוב, ובועז ישי נערים, שני היו ביותר הצעירים
 דובר- להיות עומד ששמש רמת־גן, העיר את בירושלים. רחל מרכזת
 שהוא הגדול", ״מוטי המכונה שם־טוב, מוטי יצג שלה, העיריה
והכלה). החתן בין מציץ למעלה: (בתצלום בעיר העיראקים מוכתר

במידבר תעה ילד
 של סיפורו היה השבוע ממני התוכנית ממסמרי אחד •

ק, יעקב האנטרופולוג קו  ועם הבדווים בקרב שחי חב
בהר״חברון. שוכני־המערות

 שבו מעניין, קטע ממנו הושמט הדברים, אורן בגלל אולם
הבדווים. עם הראשונה פגישתו את חבקוק תיאר
 בנגב. לטיול כיתתו עם יצא ,14 בן אז כשחבקוק, היה זה
 מאהל מרחוק שראה עד במידבר ונדד הכיתה את איבד הוא
בדווים. של

 ידע אז עד המאהל. אל התקרב ופחד, יאוש מלא כשהוא
 לו ותוקעים קפה ספל לאדם מגישים שהם רק הבדווים על

בגב. סכין
 קפה. לו שהגיש לילד וקרא פניו את קיבל קשיש בדווי
 גבו, את למארחיו להפנות שלא הזמן כל השתדל חבקוק
 את עצם לא בלילה גם סכין. לו שיתקעו בטוח שהיה מכיוון

פחד. מרוב עיניו
 הוביל הוא עימו. לבוא לחבקוק ואמר צעיר, בא בבוקר

 רק לאוטובוס. אותו העלה ושם לכביש, עד חמור על אותו
 שכל חבקוק תפס לשלום, לו ניפנף והצעיר האוטובוס כשזז

 החליט שנים כמה כעבור מסולפים. היו הבדווים על מושגיו
ומינהגיהם. חייהם לחקר זמנו את להקדיש

בקדח מסתודד נראה פרס ■
 התיאטרון, מנכ״ל עם תנות

שמומ מכיוון עומר. שמואל
 משברים בפיתרון פרס של חיותו

שעו הכל סברו ידועה, כלכליים
 להתגבר כיצד עימו, מתייעץ מר
 ־,ותלונות השחקנים שביתת על
 הנמוכות. משכורותיהם על הם

 עומר איכזב שלא,״ לי ״האמינו
 לדבר סירב ״פרס השואלים, את
 הוא ומאבקי־עובדים. תקציב על

 בנחת ונשוחח בוא — לי אמר
עשינו." וכך ואמנות, תרבות על

פרם שימעון שר־החוץ ■
 שנוצר מהמתח מאושר היה לא
 ביי־ יוסי — מנכ״ליו שני בין
 בעיק־— טמיר ואברהם לין
 באחרונה שהעניק הראיונות בות

 לא שבהם לתיקשורת ביילין
מהש ביקש פרס לטמיר. החמיא

 על שתיקה עצמם על לגזור ניים
 והם ביניהם, הסמכויות חלוקת

לבקשתו. נענו

לזמ פירגנה התיקשורת ■
 ואחרי לפני גלרון, נורית רת

התר בהיכל שלה הפרימיירה
 שרויה היתה הזמרת אולם בות,

 אחת האירוע. לקראת במתח
 המתח להפגת שלה הדרכים

התלת רעמת את להפקיד היתה
 הספר בידי שלה המפורסמת לים

שכ לא לתלתליה הדאגה שלה.
 והספר ההופעה, כשהחלה גם כה

הקלעים. מאחורי ב״היכון״ עמד

 אותך!״ מחפש רן ״ירון ■
 ויים, שבח לחבר־הכנסת נמסר
במיש־ בבנייני־האומה שנכח

הת ״פואד״, המכונה אליעזר,
 והציע שולחן ליד בנוחיות פרקד

״הצי לעיתונאים: פרובוקטיבית
 — היא שהכותרת כתבה לי עו

 מה כל אגיד אני מסתלבט! פואד
 כולם!״ ועל הכל על חושב שאני

 לא פואד — הציעו העיתונאים
הסתלבט.

 לסיעת־יחד, חברו ואילו ■
 זה מככב ששמו עמר, שלמה
ה במדורים לאו־דוקא חודשים

 בבדיחות־ תהה פרלמנטריים,
מתפוצ היו פרשות כמה הדעת

היו אילו בכלי־התיקשורת צות

ר ב טי ג אנ ח אלג א מ
 שהפיקה המיוחדת, בתוכנית־הטלוויזיה שיצפה מי •

 האורחים בין יזהה בוודאי חפר, חיים לכבוד גוטמן דליה
 יתפשו אחד נאה זוג למראה אבל מוכרות. דמויות הרבה
 נראים הם לעזאזל! הם ״מי לעצמם ויגידו הראש את רבים

 הראש את לעצמם ישברו התוכנית סוף ועד מוכרים!" כל״בן
האלה. האנשים הם מי להיזכר יוכלו ולא

 דקות בהם הסתכלו חפר חיים של המסיבה באי גם
 בשאגות- עליהם והנתפלו אותם שזיהו לפני ארוכות,

התפעלות.
 וחולצה היטב מחוייטת בחליפה לבוש כשהוא הגיע הגבר

 נעול היטב, וקשורה מבריקה עניבה ענוב תואם, בצבא יפה
 ידו על לתיפארת. ומסופר למישעי מצוחצחות נעליים

 בצורה לבושה יפהפיה, גברת תלויה היתה השמאלית
 הפסיקו ולא מאושר, קרנו שניהם קלות. ומאופרת אלגאנטית

שאומרים. כמו הלילה, אותו כל ולהתגפף להתחבק
 דן אלא היו לא והמסורק, הרחוץ הלבוש, האלגאנטי, הזוג

ידיד עדיין שהיא אשתו״לשעבר, אפולו, וגתיה בן־אמוץ
ביותר. הטובה תו

 רן?" ירון זה ״ומי דמיאניוק. פט
 הקטן!״ ״שחל וייס. בדעתו חכך
 רק להגיע. התשובה איחרה לא
 שהמדובר הנוכחים כל הבינו אז

 של בן־בבואתו המפורסם, בעוזרו
שחל. משה השר
בן־ בנימין חבר־הכנסת ■

 של הפרטיות התבטאויותיהם
 ומתי מצוטטות. גבחרי־האומה

 לפרשה בקשר יתבטא עצמו הוא
 יג־ ״כשהכל שמו? על הקרויה

מר...״

שנ אחת, התבטאות והנה ■
תת־ ושלא בכנסת השבוע אמרה

בהתאם. מתנהגת והיא גולן, מנחם של בתו היא 1^11 ^111
כשלעצמו, חשוב תפקיד עוזרת־בימאי, היא | #111 #11
 מאולפני״הצילום. הרחוקים המקומות בכל בשטח עבודה הכולל

 סרט לכבוד במסיבה שחורים. ללבוש אוהבת רווקה, ,24 בת היא
הסרט. כוכבי גרבר, ויוסי ווקן כריסטופר עם ושוחחה ישבה חדש
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