
ו״צמן עזר התפרץ מדוע
לשעבר? מפקדז אשת - רבין לאה על

 של הזעם התפרצויות 8'
 וייצמן עזר (מיל.) אלוף
 קבע. לתופעת לאחרונה הפכו

 עלול חברתי מיפגש בכל כמעט
עש את יאבד שעזר לקרות

הקור במישהו. ויפגע תונותיו
 לאה היתד, שלו האחרון בן

 לשעבר השגריר אשת רביו,
ב רביו♦ יצחק בוושינגטון,

ב מכבר לא שנערכה מסיבה
 של דיעותיהם נחלקו צהלה׳

 בשאלה רבין לאה ושל עזר
 דברי לפי מסויימת. מדינית

בי הוויכוח נסב שמיעה עדי
 ש־ וההיגיון הטעם על ניהם

ב במצריים לעומק בהפצצות
בשי ההתשה. מילחמת תקופת

 לפתע התפרץ הוויכוח. של או
 הנוכחים עשרות ובאוזני עזר,

 בעלה השתתף לא *ה במסיבה,
 מי רעיית לעבר קרא לאה, של

 ״כולם :שלו הרמטכ״ל שהיה
 את שלך... המנייה מה יודעים

"כבר מיובשת . . .

 שמאלית סיעה הישנה 8
 זו שאלה 1 החופשי במרכז

 שראה מי שעבר בשבוע שאל
 של הפועל הוועד חברי את

 זו. מיפלגה חברי ההסתדרות,
 השתתף למשל, נוף, עקיבא
 סגור, לשטח פתוח בלב בעצרת

 עקורי עם כהזדהות שאורגנה
 אכד ואילו ובירעם, איקרית

 בעד הצביע טייאר רהם
 ברית־השמאל מנהיג של הצעתו
 דיון לקיים ריפתין יעקב

 במאי, האחד הפגנות באירגון
ההסתדרות. מטעם
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 הבית. ממפתח המורכב הצוואר, או האצבע על לענידה הניתן תכשיט
שנאל אחרי כרננית, מפתחות מאבדת שהיא לרחל, בא הרעיון

רבות פטמים להזמין צה

 עצה לשמוע רוצה חמו,"את
 העתק לי גם תשלחי טובה:

 לך, יענו לא הם ואם מהמיכתב
 לספיר.״ אותך אזכיר אני אז

 בן־ מרים עם שדיבר אחרי
 הצלמים: את ספיר שאל חמו,
 טוב, יצאתי יצאתי, איך ״נו,
בכבודי״ יצאתי

הביתה. להיכנס כדי מסגר

 ניצל הדיאטה, למרות 8
 בדיון ההפסקה את בן־אהרון

 ב־ וישב באדר־עופר, חוק על
עי חבורת עם הכנסת מיזנון

את השאר בין שכללה תונאים
 חגי כז־כ-ורת, שייקח

שחורי. ודליה מאוטנר
על בפניהם התלונן המזכ׳׳ל

 השר נועל נעליים אלו 8
שנזד קונה כר־לכז חיים

 שמע עזורי, לחנות־הנעליים מן
 את מחפש הזבנים אחד איך

 בשביל מרסקי של ״הנעליים
 היא מרסקי בר־לב.״ השר

עו ונעלייה איטלקית, יצרנית
לזוג. ל״י 250כ־ בארץ לות

הטלווי תוכנית מנחה 8
הו צעירים, עם החדשה, זיה
 צור, (שמואל) כמוקי צג

 מוקי, אבל עין־גב. קיבוץ חבר
 עין- של התרבות רכז שהוא

לו שיח ממשתתפי ואחד גב
הי ששת מלחמת אחרי חמים
 שהיה מי של בנו גם הוא מים,

 ומשמש בצרפת ישראל שגריר
 של הדריקטריון כיו״ר כיום
 צור, יעקב הקיימת, הקרן
ה אחד מסויים בשלב שהיה

הנשיא. לתפקיד מועמדים

 מיפלגת בין נוסף שיתוף 8
 לאופוזיציה־כביכול, השילטון

הטלווי תוכנית אחרי גם היה
ש בשבוע ששודרה מוקד זיה

 סיפרה התוכנית במהלך עבר.
 בן־חמו, מרים התישעה אם
 ילדים מרובת משפחה קשיי על

 וחצי שניים של צריף בדירת
 שר־ ,התוכנית אורח חדרים.
 אמר ספיר, פינחס האוצר

 ״תכתבי התוכנית: אחרי לה
 שלך. הבעיות על מיכתב לי
 שתיקרא נחמדה מזכירה לי יש

מש התערב כאן ברצון.״ אותו
 גח״ל ח״כ בתוכנית, אחר תתף

בן- ״גברת :ארידור יורם

 מנהל גאון, בני אחיו את אירח (מימין)גאון יהורם
 בימת על תדיראן, חברת של המכירות

יפו. בסביבות מצולם שרובו קזבלן ;הישראלי המחזמר של ההסרטה

 הצטרף הדיאטה לשומרי 8
 יצחק ההסתדרות מזכ״ל גם

 האחרון בחודש כן־אהרץ.
 ממיש־ קילו שבעה הוריד הוא
אי שלו: ההרזיה נוסחת קלו.
פחמי אכילת על מוחלט סור
 אפשר מזה, חוץ וסוכרים. מות

לפה. הבא מכל לאכול

 את שיקבע מרכזי גוף העדר
 במדינה. הכלכלית המדיניות

במ עיקבי קו של העדרו על
 ״הם :סיפר הוא זו, דיניות
 שנתבקשה אשה לאותה דומים

 לה. שהושאלה קדירה להחזיר
 ,ראשית, האשה: ענתה כך על

 הקדירה. את כבר החזרתי
ובכ אותה, לקחתי לא שנית,

סדוקה.״ היתה היא לל,
 כל־כך הרגיש שלא מי 8

בכנ ארוך לילה באותו נוח
 גח״ל, סיעת חברי היו סת,

 בחוסר הלילה כל שהמתינו
 להישאר החובה בגלל רק מעש

 ידע לא אחד שאף להצבעות,
הח הח״כ אמר יתקיימו. מתי
 מתתיהו גח״ל, של דש

 הייתי רב ״ברצון ג דרוכדס
להי מוכרחים אבל מפה. הולך
 צריך סוף־סוף להצבעות. שאר

הכסא.״ על לשמור

 היתר, פרוידיסטית טעות 8
אי' שלמה, מרחב על לאחראי  ר

שול של בעלה אדוני, כן
ה לפני זה היה אלוני. מית

ה התיזמורת שערכה קונצרט
 משחתת סיפון על פילהרמונית

 בשארס-א־שייך. הים חיל של
 אמר שלו, הברכה דברי בתחילת

 אחני נכבד, ״קהל :אלוני
 יגאל מר הממשלה ראש

 שפרץ הצחוק לשמע אלון...״
 סגן ״אדוני עצמו: את תיקן
אלון.״ יגאל הממשלה ראש

 גם נזכרתי מעמד. החזקתי
 המינגווי של האוהד ביחסו

ל והמשכתי הים, אל קשישא
הקיא.״

 השלישית, העין חבורת 8
הדוג את היתר בין הכוללת

 ובעליה טוכמאייר אן מנית
 מורי־קתמוד, ג׳ק הקולנוען
 ובעלה אכיכ יעל השחקנית

 צחי עורך-הדיו־עיתונאי-מחזאי
ו אופטוכסקי מישל שני,
 של בתו גודיק עדית אשתו

לתוכה קיבלה גודיק, גיורא

 נותנת ושחקנית, הודית נסיכה )25(נגויי צ״טוה
מיזרחית, בארוטיקה הסברה שיעורי

ותכ בבושם רק לבושה כשהיא הבשמים, גן האנגלי־אמריקאי בסרט
אמנותי.״ ערך ״בעלת היא שהופעתה קבעו הקולנוע, מבקרי שיטים.

הכניס נעים לא למצב 8
ש הטלוויזיה מטכנאי אחד

מאר את הקונצרט, את צילמו
 במקום שנערכה במסיבה גניו.
 הטכנאי עלה הקונצרט, בתום
 בדיחות מספר והחל לבמה
לעמלו פנו המארגנים גסות.

הטל תוכנית את שביים פרי
 להורות ממנו וביקשו וויזיה,

מהבמה. מייד לרדת לטכנאי

 שור, דנן במחנה כתב 8
 מהמלגות לאחת השבוע הצטרף

 החדש, הישראלי הסטייל רשף,
שה הראשון העיתונאי והיה
דרמ בתיאור סיפונה. על קיא
 :מספר הוא ההקאה של טי

 הסו־ של מכיוריה אחד ״ליד
 כל להקיא. התחלתי פר־סער,

גופתי ליד עבר דקות כמה
 הצוות, של ההקאות מננסי אחד
ופלט שיכמי על קלות טפח

 — רענן נורא ,לא :כמו משהו
 גנחתי. בסדר,׳ ,זה יעבור.׳ זה

 במסך מעי את לחמש ניסיתי
 הקאות. אנטי אסוציאסיות של

 ה־ מההפלגה עידוד שאבתי
 עם שלי הראשונה מיבצעית

ש ואיך הקודם מהדור סטי״ל

 והחבר אכידן לילי את גס
 כמו כאז. בכינוי הידוע שלה

 אן מגדלים הגונה, חבורה כל
 שלה שחגורים חתולה, וג׳ק

הקרו החברים אצל מפוזרים
 האחרונה, הלידה אחרי בים.

 חתול, 'ובאז לילי גם קיבלו
ד בישראל: לו ניתן ושם ר  ז
 ״מפני זרוקי? דווקא למה קי.

 הסבירה זרוק,״ היום כל שהוא
 וכל לעשן התרגל ״הוא לילי,

 החתול ומעשן, אלינו שבא מי
ונו לידו מתיישב אליו, רץ
 בילבל השבוע העשן.״ את שף

 זרוקי, של חושיו את העשן
הר וקיבל מקולקל מזון שבלע

קיבה. עלת

השבוע פסוקי
 פינחס שר־חאזצד •

מיפלצת!״ לא ״אני ז ספיר
יעכץ, צכי סרופיסור •
 של להיסטוריה בית־הספר ראש

ה על תל־אביב, אוניברסיטת
 מרצים של האחרונים פיטורים

ה 82מ־ ״איש באוניברסיטה:
 לא הם — פוטר לא מרצים
חדש.״ מינוי קיבלו
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