
 הגיב ,,בעינינם, נואים אנחנו ניצד רואות ..נחמד
אגשיםנגדו הסאטירה את שואה ראהו ת־־א עיריית ראש

בראנדופומפידו
 של אשתו בחברת וקונות, משי

במסיבה יקרה, תחרה בשימלת

 ראש־ממשלת של אשתו רות,
 בשימלת בראנד, וילי גרמניה

 פומפידו, דורד צרפת נשיא
בפריז, הגרמנית בשגרירות

אש וייצמן, ראומה 9
 עזר (מיל.) אלוף של תו

 מסיבה השבת ערכה וייצמן,
 דיין, רות אחותה, לכבוד
 לאור. ואולי, סיפרה צאת לרגל

 שני מסיבה: באותה עזר הסביר
 להוציא יכול לא אני דברים

 החינוך את מהראש: לראומה
 ואת בשומר־הצעיר שקיבלה

דיין. משה

 הסביר הזדמנות באותה 9
 את כותב אינו מדוע וייצמן
בחי עתה עסוק שהוא הספר,
 ״פשוט, האנגלית: בשפה בורו,

 מספיק אינה שלי האנגלית
באנג אותו לכתוב כדי גרועה
 היא שאף דיין, רות לית.״
 ספרה את כתבה יעל, כבתה

ה על לגיסה סלחה באנגלית,
עקיצה.

 שערכו סגורה במסיבה 9
 עיריית של הבכירים העובדים
ה בקאברט השבוע, תל־אביב

 בין נכח בתל־אביב, סאטירי
תל- עיריית ראש השאסגם

 רבינוביץ. יהושע אביב
הסאטי התוכנית תחילת לפני
 עלה נראים, אנחנו איך רית

קב המועדון בעל לבמה ע  י
מון  התוכנית ״אם ואמר: אג

ש תדעו ישירות, בכם תפגע
 איך לכם להראות מטרתה: זאת
 הסאטירה, בעיני נראים אתם

ה למרבית הסליחה.״ ואיתכם
הב העירייה אנשי גילו פלא,

 מחאו הבמה, על למתרחש נה
 שחזה עצמו, רבינוביץ כפיים.

ה של הראשונה במחצית רק
 עליה: דעתו את הביע תוכנית,

נח להיות יכול היה זר. ״אבל
 ני- על ויתרתם אילו יותר מד

מיות לגמרי שהם בולי־הפה,
 נחמד, זה זאת בכל אבל רים.

נראים.״ אנחנו איך לראות
 (״רוני״) לאהרון־זאג 9

 אריה של בנו דיסנצ׳יר,,
 יש מעריב, עורך דיסנצ׳יק,

רו שלו. החדשה בדירה צרות
שבו מספר לפני שהתחתן ני,

 חדשה בדירה לגור נכנס עות,
 בגבעתיים, עובדים שיכון של

דול המים צינורות כי גילה

ה קירות את מרטיבים פים,
 של לעוגמת־הנפש נוסף דירה.

 בירח- עוד נאלץ הצעיר, הזוג
ו אחרת. לדירה לעבור הדבש

 שיכון שמנכ״ל משמיצים עוד
 עשה עופר, אברהם עובדים,
לאח״מים. טובות

 למנכ״ל מלאו כאשר 9
 שנה, 40 דברת, אהרון כלל

תשו לו להגיש מזכירתו חפצה
 היה דברת אולם אישית. רה

 לא שהמזכירה כל־כך עסוק
לאר פנוי זמן למצוא הצליחה

 לבסוף, צנועה. מסיבה לו גן
ש לאחר אותו לצוד הצליחה

 פיקטיבית פגישה ביומנו רשמה
 במקום ידוע. בנק מנהל עם

 דברת אל נכנסו הבנק, מנהל
העוב וצוות המזכירה המופתע

 יום־הולדת לו איחלו דים,
שמח.

 מברית־ הנצחי העולה 9
 פייגין, גרישה המועצות,

לפ בעמלו. ברכה השבוע ראה
 במיס־ השתתף, הוא כשנה ני

 למען בצרפת, שערך מסע גרת
 חברי עם בפגישה המגבית,

ה לשעבר. האו.א.אם. אירגון
המ מכתב פייגין קיבל שבוע

 באיר- כבוד לחבר אותו מנה
ו בפליטים היום המטפל גון,

ה ויהודיים צרפתיים אסירים
 ה־ על־ידי היום עד מוחזקים

אלז׳ירים.

 מברית־המועצות מכתב 9
 לאחד שעבר בשבוע שהגיע
 כי מספר ההסתדרות, מפעילי

זיכ שלט הציבו שם היהודים
 התגוררו בהם הבתים על רון

ו שדה יצחק בלנינגרד
 כשהיה טרומפלדור יוסף
 המשטרה הרוסי. בצבא קצין

 השלטים את הורידה החשאית
 לא היהודים אבל הבתים. משני
 אחרי שוב אותם ותלו ויתרו

הס לא הפעם ימים. שלושה
בהו החשאית המשטרה תפקה
ה סביב הציבה השלטים, רדת
שוטרים. של משמרות בתים

 בעולם נסיעות מרוב 9
 מפורסמים אמנים להחתים כדי
הת בארץ, להופעות חוזים על

 לאמרגן הכסף מושגי בלבלו
 לארץ שהביא שדה, מרקו

 רוג׳ר המלאך, את השאר בין
כא המשפחתית הילדה מור,

 צ׳א־ ריי העיוור והזמר פי
 נפגש כאשר השבוע, רלם.
 דאואים, ויקי עם מרקו

ה של האירופי אמרגנו
הת ויליאמס, אגדי זמר

 הזמר של הבאתו בתנאי עניין
 לירות אלפים ״עשרת לארץ.
ה לו אמר ההופעות,״ תמורת
 ששמח מרקו, באנגלית. אמרגן

 מייד כתב הזול, המחיר על
 ל״י. אלפים עשרת על צ׳ק

 האירופי, אותו תיקן ״לא,״
שטר לירות אלפים ״עשרת

 למרקו כשהתבררה לינג.״
 חשבון את עשה והוא טעותו

 הישראליות הלירות בין ההפרש
להי ביקש שטרלינג, ללירות

 ״הוא הזמר. עם אישית פגש
גי בלאס־וגאם,״ עכשיו מופיע

 את ארז מרקו לאואיס. לה
 תוך ללאם־וגאס. טס המזוודות,

 ל- מרקו פנה המשא־ומתן, כדי
ל מוכן ״אני בחיוך: ויליאמס
 שתביא בתנאי אבל תנאים,

מת כשהוא הדוב,״ את איתך
ש העוגיות אוכל לדוב כוון

 ב- ויליאמס אנדי עם הופיע
ה תשובת טלוויזיונית. סידרה

בלי?״ או העוגיות ״עם זמר:

ומבוייש קלות צולע 9

 מנהל- השבוע הסתובב קשות
 ה־ מועדון־השיט של התיפעול

קב סנפיר, תל־אביבי ע (״קו י
ל נשאל כאשר אשל. בי״)
 — קובי נאלץ צליעתו, פשר
 את המבלה בצה״ל, ותיק צנחן

 בצניחה הפנויות שבתותיו
 לגלות — בעין־שמר חופשית

 למאה קרוב לאחר האמת: את
 פעם אף נפגע לא בהן צניחות,

 מעל האחרונה בשבת דילג —
והצ הגינה, אל ביתו מירפסת

 לנקוע וחצי, מטר מגובה ליח,
רגלו. את

 הפרטיים מחייה טפח 3
 דונסקי קארין הדוגמנית של

 שכנים. במריבת השבוע נחשף
 השכנה על שהתרגזה קארין,

 הטלפון בקו איתר. המתחלקת
ב בו שדיברה בגלל המשותף,

 ב־ אליה עלתה שעה, משך
או ופגשה בבוקר אחת־עשרה

 את העלה הדבר בפיז׳מה. תה
 הבלונדית הדוגמנית של חמתה

 הנמצאת השכנה לעבר שצעקה
 האחרונים: הריונה בחודשי

בש הטלפון את צריכה ״אני
שי לנהל כדי לא לעבוד, ביל
 בן־ אני כמוך. חברות, עם חות
 סקס עושה לא אני עובד. אדם

ב באחת־עשרה וקמה בלילה
ה שלדוגמנית מסתבר, בוקר!״
 שכן להרגע, קשה היה זועמת

 המשיכה המדרגות בחדר גם
 הנדהמת: השכנה לעבר לצעוק

אידיוטית...״ ״קסוקרית,

ה של בביתו השכנים 9
לתיאט בחוג לדרמה מרצה

 תל־אביב באוניברסיטת רון
הופ עוז, (״אבי״) אברהם

שהת החתיכות ממיצעד תעו
דלתו על האחרון בשבוע דפקו

ה אחד הצעיר. המרצה של
 שמע בדלת, ודפק העיז שכנים
 פנימה, נכנס ״יבוא!״ קריאה

ב מכוסה שוכב אבי את מצא
 בזמן אצלך קורה ״מה מיטתו.

 אבי התעניין. הוא האחרון?״
 לו והראה השמיכה את הרים
 עליה בגבס, כולה עטופה רגל

ב רבות חתימות התנוססות
ב העצם לי ״זזה נשי. כתב

 לי ״ושמו אבי, סיפר רגל,״
ה באות עכשיו בגבס. אותה

 לאיד ובשימחה שלי תלמידות
 הגבס. על שמן את חותמות

 יעשה ,כך כתבה: אפילו אחת
גרוע!״׳ ציון לי שנתן לאיש

 השבוע נגרמה הפתעה 9
 בחיפה, אורפלקס מפעל למנכ״ל

 פתח כאשר קרדינסקי, עמי
 בדואר אליו שהגיעה חבילה

 עיפרון- בתוכה ומצא מאיטליה
הי שבחן לאחר רק השהייה.

 ואת החפץ את ומרחוק טב
ה המעטפה, שאחרי הכתובת

 בידיו. החפץ את לקחת עיז
בצו עט זהו כי לו התברר אז
 ששלח עיפרון־השהייה רת
 מפעל המנהל מידידיו אחד לו

כבדיחה. באיטליה, לצבעים

המפור שהשיר מסתבר 9
 בלילה נולד לא לילות היו סם

 על־כל־פנים, כך דווקא. רומנטי
 המשורר השיר מחבר סיפר

 בתוכנית אורלנד, יעקב
 שבעריכת לילות היו צה״ל, גלי
 דר: ואליעזר אלמגור דן

לפ נוהג היה אורלנד של אביו
חסי נעימה לעבודה בדרכו זם

 ושינה לזייף הירבה אך דית,
לש ״כדי יום. מדי לחנה את
 האמיתית, המנגינה על מור

הידו המילים את לה חיברתי
לילות.״ היו של עות

4)

 האיטלקית, הטלוויזיה כתב עס יחד יצא דודו האש. הפסקת לאחר
 באחת נפצעו שניהם האש. הפסקת את לצלם אלסנדירי מארצ׳לו

 ויאטינאנזיות נשיס של גוויות שצילמו בשטה התקריות,
וברגלו. בבטנו מרסיסים נפצע דודו טנקיס. על־ידי שנדרסו


