
התפר ססגוניים סיפורים ■
 אלי חבר־הכנסת אודות סמו

ר ללא הארץ את שעזב קולס,
 ודור סיעת־הליכוד, מצליף שות
הסי ביותר. קריטי בעיתוי קא
 שמצי היה ביותר המשעשע פור

 מצא, יהושוע ליף־הסיעה,
 פי על חם״. ״על קולס את תפז

 את לאתר מצא הצליח הסיפור,
 בו ולנזוף בנמל־התעופה, קולס
 למטוס עלה שזה לפני דקה שם,

 לא־פחות האמת לחופש. בדיר
 שטילפן הוא קולס משעשעת:

 ולא מנמל־התעופה. מצא אל
 טרח שקולס אלא בלבד, זאת

ומ מחו״ל שנית למצא וטילפן
 את העיר לסיעתו מסירות רוב

מ בשעת־לילה הנרגז המצליף
אוחרת.

עימנו איש־הטלוויזיה ■
האקטוא הוויכוח על פרת אל
בעירו!״ לביא ״אין לי:

 תמה ודאי פרס שימעון ■
 כיוון מאיזה הזה היום עצם עד

 להתפטרותו, הקריאות בקעו
 לעצמו שאירגן העידוד בכנס
 אבא נגד רבין, יצחק עם יחד

האל הזועק גילה השבוע אבן.
 פרטית: בשיחה זהותו את מוני
 שהיה מי רגב, אבנר זה היה

 גור. מרדכי של הבכיר עוזרו
 מא־ מאסיבית בביקורת זכה רגב
־ מאחוריו שישבה שה י ל ע -  
 של הנאמנה מזכירתו אשד, זה

פרס.
ממ להקמת המשא־ומתן ■
 הפינות באחת התנהל צרה שלה
הסתודדו שם מיזנון־הכנסת. של
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 של ספריהם - בהוצאה חדשים ספרים ארבעה של הוצאתם את לחגוג
להתהדר המקפיד פרס, שיץ. ודויד מירן ראובן בלס, שימעון לזר, הדרה

 שמואל משמאל: בתמונה אותו. לסיים הספיק טרם אבל החדש, ספרו
 מנשק שאותה עומר, דבורה אשתו עם הבימה, תיאטרון מנכ׳יל עומר,
בהארץ. הטור בעלת בושס, הדה - למטה בתמונה זמורה. אוהד

 ומחדל ים.מט1בדיפל רוהתג היפאנית הלהקה חברי
שייקספיר ויריאם של_ מותו על^ במיברק^ דיווחו

 חיים חברי־הכנסת הרביעי ביום
 עם מילוא ורוני קוסמן
ומבחי אבו־חצירא, אהרון

 צירופו את סופית סיכמו נתם
לליכוד.

באותה שנזכר מי היה ■

 הציע שנים כמה שלפני שעה
 אבוי — העובר שח״כ מילוא

 לא לסיעה, מסיעה — לבושה!
בכנ הבאה בקדנציה לכהן יוכל
אחרים. זמנים סת.

מופיע באלט־שטוטגרט ■

 ביום־השבת ערכו נגואה, דה
 מסי־ שבהרצליה״פיתוח בביתם

 יום־הולדתה לכבוד בת־הפתעה
 שושנה האופנאית חברתם, של

 ״מסיבת־ פירוש מה בן־צור.
 הזמין שהזוג פירושה הפתעה״?

מסו־ בתאריך לביתם בן־צור את

תח לבין נימ^ודי יעקב של
 לכאורה הקדס-אירוויזיון? רות
 שונים אירועים שני הם אלה

 דברים שני היו זאת, בכל ביותר.
 הנוצצים לאירועים משותפים

שמ שתי — דיוק ליתר האלה.
שמלות !בשתי המדובר לות.
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 שני יוטסו משם בארצות״הנרית. לסיאטל החברה על־ידי נשלחה
 בצי* תצטלם היא .657 מדגם החברה של החדשים מטוסיה

החדשים. המטוסים ליד מדגמנת כשהיא חדשים, לומי־פירסומת

 אילוף בריקוד בארץ בהצלחה
 של מחזהו פי על הסוררת,
ל קדמו שייקספיר. ויליאם

 בהולים, מיברקים הלהקה בוא
 במהרה: יישכח לא מהם שאחד
הת ארטיסט במישרד פקידה

 מיענה העבודה ובלחץ בלבלה,
 שייקספיר, ״ויליאם מיברק

 איחר לא בתגובה שטוטגארט".
 הלשון: בזו זועם מיברק להגיע

ה החדשות אם לנו ידוע ״לא
לישר הגיעו כבר ביותר טריות

 אינו שייקספיר ויליאם אבל אל,
החיים!״ בין עוד

ופ בישראל יפאן שגריר ■
ה של למופע הגיעו מלייתו
 בקיבוץ לאו דליה רקדנית
 סוערות. בתשואות וזכו שפיים,
 מדוע להבין התקשתה החבורה

הפופולא לפתע־פיתאום גאתה
 הסיבה בישראל. יפאן של ריות

 הקהל, יותר: מאוחר התבררה
 בואה על קודם־לכן שהתבשר

 היפאנית הלהקה של הקרוב
שא סבר לארץ, סאנקיי־גיוקו

 הידועה, חברי־הלהקה הם לה
 חברי־הלהקה לכבודם. והריע

 השבוע רק מגיעים האמיתיים
ארצה.
 בתיאטרון. מבין לא ״אני ■

 סיכם' כך במטוסים...״ מבין אני
התרש את וייצמן עזר השר
 וייצמן יתומים. מההצגה מותו
 בבית־ל־ בהצגת־הבכורה נכח
 מאחורי ניגש בהפסקה סין.

 השחקן את ושאל הקלעים
 אני אתה? ״מי לוין: בן הצעיר

 משחק אתה אותך. מכיר לא
נהדר!״

 לוין, ניצה משהוצגה ■
 לוין דויד הכימאי של כאשתו

התפע לוין, בן השחקן של ואמו
 הכבודים מהאורחים חלק לו

 חדת־הל־ ניצה הצעיר. למראה
בהריון״... ״נולדתי הסבירה: שון

 בישראל, מצריים שגריר ■
החמו־ ואשתו בסיוני, מוחמד

 כל את וכן מסויימת, בשעה יים,
 בסודי־סו־ ,המשותפים חבריהם

 יודעת...״ לא שושנה ״כי רות,
 במשך מודעת שהיתה לבן־צור,

 לחישה או סודי טלפון לכל ימים
 כאב־ נוצר בעניינה, מארגנת

 שאיש לדאוג כיצד רציני: ראש
 והכל ייפגע לא חבריה מבין

 גמורה, בהפתעה זה וכל יוזמנו,
כמובן.
בתו לחתונת המשותף מה ■

 לקדם- רביד יילל שעיצב
 שחור, בצבע :)*חת, אירוויזיון:

 מכיוון הישראלי, ל
דץ, אורנה ־ידי4

 משה בעלה, עם
 של לסלון הושבה ה

 לאחת שנית והוע]אלה רביד,
 בתו בחתונת הכבודות האורחות

 מישהו שאם כך נימרוד׳, של
 שסבבו החוגגים, מאות) מבין

השימלה את זיהה בבית־הלבן,

 לקד מוכרת
 ע שנלבשה

 שיר ששרה
השימל דץ.
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