
 - היהוו■ העם סיבוות רנד ביתרון צא8 שוון אריק
תדאביב ברחובות קטינות לאונס מלבד

 בלקוחות גם היתר, בין מטפל,
הברי ליילנד בחברת הקשורים

 כל לנסוע עליו כך, לשם טית.
 ללונדון. שבוע למשך חודש

ב האחרונה, מנסיעתו כשחזר
 ב־ לשמוע הופתע שעבר, שבוע

 קורא: קול בלוד נמל־התעופה
 אביו, זה היה !״רמי !״רמי

ש כספי, מיפה עורך־הדין
 ל־ הממריא למטוס בדרכו היה

הרא פגישתם זו היתה שווייץ.
 שני של ימים חודש מזה שונה

הטרודים. עורכי־הדין
 עיריית ראש ממלא־מקום 0

 כרמי המערך איש בני־ברק,
 בעת אך דתי. אינו פתאד,

 גוט־ ישראל העירייה, שראש
 פתאל נאלץ לחו״ל, נסע ליב,

 כאשר זה היה כיפה. לחבוש
 העיר, מועצת את כינס הוא
 כיפה, ללא השולחן בראש ישב
המו חברי שאר לאיומי נכנע
 מהחדר יצאו כי שהודיעו עצה
כיפה. יחבוש לא באם
הא של הכלכלי הכתב 9:

 חובב הוא לוין, אלעזי רץ,
 משלב הוא לכן מושבע. ספורט

 ומכסה המועיל, עם המהנה את
 בתקופת שונים. ספורט אירועי

ה למדור לוין סייע המכביה,
 את כיסה עיתונו, של ספורט
 המכביד,. של ' הספורט מופעי
 להשתלט היה יכול שלא כיוון

 את גם עימו לקח העבודה, על
 בראיון לו שעזר ,9ה־ בן בנו

 אחד, יום שונים. ספורטאים
 כל ראיינו, ובנו אלעזר כאשר

ה מספורטאי כמה בנפרד, אחד
הספור לפתע נדהמו מכביד״

 את כששמעו המרואיינים טאים
 וצועק: אביו לעבר רץ הילד

 כותרת בשבילך לי יש ״אבא!
!״למחר
עי כי השמועה שמע 9
 בפארק הכשירה תל־אביב ריית

ל המיועד מיוחד שטח הירקון
 למשורר גם הגיע חכות, ,דייג

לב חפר החליט חפר. חיים
ה בפארק יש דגים איזה דוק

 בתו עם ונסע חכה קנה ירקון.
ארו שעה אחרי הדיג. לאיזור

ב להעלות הצליח לא בה כה,
 חפר חזר אחד, דג אפילו חכתו

א מישהו כי וגילה למכוניתו
 בעת בחכתו. אותו העלה חר

ל אלמונים פרצו בדיג, שעסק
 ובו ארנקו את גנבו מכוניתו,

ל״י. אלף
מי הלפרין, רפאל ■
 ואלוף ישראל מר בשעתו שהיה

 תפוס בשיטת בהיאבקות ישראל
 להתמודד מתכונן יכולתך, כפי
 הקאראטה אלוף של התואר על
מק הדתי, הלפרין ישראל. של

 מזה ביום, שעות שמונה דיש
 הקא- לאימוני חודשים, מיספר
 הוא מאלה שעות שש ראטה.
נו ושעתיים המזרון על מבלה
ספ לקריאת מקדיש הוא ספות
הת לאחרונה קאראטה. רות

 חגורה- בעל עם הלפרין מודד
או היריב, בקאראטה. שחורה

 בית־ אל הובהל מחו״ל, רח
 שבר שהלפרין אחרי החולים,

ב קאראטה. במכת רגלו את
להו הלפרין עומד הבא שבוע

ה נשף במיסגרת בפומבי פיע
האווירית. תעשייה

 במופע הגבוהים החלונות שלישיית עם שעבר בשבוע להופיע עמדקואוס שמוליס
 הספורט במרכז שנערך רבינוביץ/ יהושע ראש־העיר של בחירות

 בבחירות המתמודדת הצעירים, רשימת מאנשי כמה הפגינו למרכז בכניסה תל־אביב. שבדרום בארבור בית
 כמועדון — האמיתי לימודו נוצל שטרם בעוד בחירות למטרות מנוצל בארבור שבית העובדה נגד לעירייה,

 הנוכחים את החתימו אף מישגב, חיים עורן־הדין בראשות הצעירים, רשימת אנשי השכונות. נוער עבור
 כאשר המפגינים. את לסלק סירבה אשר המישטרה את הזעיק רבינוביץ׳ המרכז. ניצול נגד פטיציה על

רבינוביץ׳. של במופע לשיר אחר־כך נכנס העצומה, על חתם הוא קראום שמוליק המלחין־זמר למקום הגיע

 מצה״ל, שיחרורו אחרי ■
 להשתתף שרץ אריק הוזמן

 ה- בלישכת פרידה במסיבת
 אל־ (״דדו״) דויד רמטכ״ל

 למקום, שהגיע אריק, עזר.
שער הפרידה ממסיבת הופתע

בהשתת האלופים חבריו לו כו
 דיין. משה שר-הביטחון פות
ש הרמטכ״ל פתח המסיבה את

 של פועלו את לסכם התכוון.
 לו והביע בצר,״ל שרון אריק
 דבריו בתחילת הערכה. דברי

 ברוח ואמר אריק אותו הפסיק
 שיכול האיש אתה ״לא :טובה

 דדו בצבא.״ פועלי את להעריך
 דיין ומשה דבריו את הפסיק

 באותה הערכה. נאום את נשא
 שעון גם הוזכר ישיבדדמסיבה

 במתנה שמקבל המסורתי הקיר
 אריק פורש. אלוף כל מצה״ל

 השעון את לו שיגישו חיכה לא
 :דדו של לעברו קרא וכשיצא

ה את לי לשלוח תשכח ״אל
הביתה!״ שעון

העיתו במסיבת המתח 9
 שערך המשתתפים רבת נאים
 מ־ פרישתו עם שרון אריק
 אמר כאשר לשיאו עלה צה״ל,
 ״ממשלת־ :דרמטי בקול אריק

 למנוע כדי חזקה מספיק ישראל
 וכדי בעיראק יהודים תליית
ב יהודיות ילדות אונס למנוע

ה הופרעה זה ברגע דמשק...״
 קריאת־ביניים על־ידי דממה

 הר* יואלה העיתונאית של
 ילדות אונם עם ״ומה 'שפי

 כאשר ?״ בתל־אביב יהודיות
ו העיתונאים של הצחוק גווע
 :אריק אמר המסיבה, חתן

 זה את עושים פה ״לפחות
יהודים.״

 אריק של כניסתו ■
ממשי הפוליטיים, לחיים שרון

ה אחרי התרגשות. לעורר כה
הליברלים ראשי עם שיחה

 שמחה רימלט, אלימלך־
ש דולצ׳ין, ואריה אדליד

ה המיפלגה בבניין התקיימה
 למעלית. אריק יצא ליברלית,

 במעלית השתמשה זמן באותו
מפעי יפה בלונדית סטודנטית

 התרגשות שמרוב המיפלגה לות
לח במילואים, האלוף למראה

העליו לקומה הכפתור על צה
ב ויצאה לתחתונה במקום נה

ל לדווח כדי מהמעלית ריצה
המרגשת. החווייה על חבריה
שנכ אחר (מיל.) אלוף 9

 שלמה הפוליטיים, לחיים נס
״) ץ׳ צ׳י  בשוק סייר להט, (״
עוב ידי לחץ ביפו, הפישפשים

 יהיו אם אותם ושאל ושבים רים
לתפ עבורו להצביע מוכנים

א תל־אביב. עיריית ראש קיד
 יצהלו ששמו הנשאלים, חד

רו ״אני לו: השיב ברקאי,
 ?״ ״מדוע זקן.״ עיר ראש צה

 לוויכוח וניכנס צ׳יץ׳ התעניין
כע גיל. בשאלות ברקאי עם

 את ברקאי זרק שעה רבע בור
 בגלל ״זה :המשכנע הנימוק

 יהושע של בן־דודו שאני
 שאנחנו ולמרות דביכוביץ׳,

 חייב אני קרובים, ביחסים לא
!״לו

 צ׳יץ׳ פגשו סיור באותו 9
 פאר מני הבדרן את ומלוויו
ב אשתו עם סיור־קניות שערך
 על דעתו מה נשאל מני שוק.

 תל־ עיריית לראשות המירוץ
 בסך ״אני השיב: הוא אביב.

ש אחרי בדיחות. מספר הכל
 צ׳יץ׳ שערך הסיור את ראיתי
 הגוש את ראיתי הים, בשפת

ה על־פני צף ,רבינוביץ של
מים.״
 גם כך שנה, בכל כמו 9
 מסיבת זאבי יעל הכינה השנה

 פיקוד אלוף לבעלה, הפתעה
זא (״גנדי״) רהכעב המרכז

מ שנה. 47 לו במלאות בי,
 שאשתו תמיד יודע שגנדי אתר

נש הפתעה, מסיבת לו מכינה
 רשימת היחידה ההפתעה ארת

הח וצורת למסיבה המוזמנים
 — יעל בחרה הפעם גיגה.
 לעסוק שהחלה לשעבר, גננת

 ואף אמנות בדברי במיסחר
 לתמונות גלריה בביתה פתחה

 נוסטלגית. בצורה לחגוג —
ל הכיבוד את שהגישה אחרי

 טמבורים בידיהם נתנה אורחים
 לשבת מהם וביקשה ותופים,

בציבור. ולתופף הדשא על
 בה אחרת, במסיבה 9

היש הטלוויזיה אנשי חגגו
 שנים חמש מלאת את ראלית

עוב הכינו העבריים, לשידורים
 אמנותית, תוכנית הטלוויזיה די
על ללגלג לעצמם הירשו בה

 נוהגת שרון, אריק (מיל.) אלוף של אשתושוון לילי
 את הביתה, בא הוא כאשר לבעלה, להגיש

 אותם מציתה היא מסורה, באשה עליו. האהובים האבאנה סיגרי
 :השבוע לילי אמרה דלוקים. כשהם לבעלה אותם מגישה בעצמה,
 אבל יום־יום. זאת לעשות אצטרך השתחרר, כשאריק ״עכשיו,

בבית.״ איתנו יום כל יהיה שהוא העיקר — כדאי זה

! * י ו
־

..

 למשל, כך עליהם. הממונים
ץ, דן הכין ר  המראה סרט בי
 המיכרזים ועדת מקבלת כיצד

ש חדש. עובד הטלוויזיה של
מכוסי ישבו הוועדה חברי לושת

 הקלדקלוקס־קלן בנוסח גלימות
ה של הסבל ניצב כשבפניהם

בכב כבול כשהוא טלוויזיה
ל הסבל שהתקבל אחרי לים.

 פני מעל המסיכה הוסרה עבודה
 מנכ״ל להיות צריך שהיה מי

 כי התברר ואז השידור, רשות
 דחליל. הוסתר למסיכה מתחת

ש אלמוג, שמואל המנכ״ל,
 הומור חוש גילה במסיבה, נכח

 לבדיחות פה בכל צחק למופת,
אודותיו.

 הגישו מסיבה באותה 9
 לממונה שי הטלוויזיה עובדי

 יש* הטלוויזיה, של הפורש
 חץ היה השי תדמור. עיהו

 הוא מבין שאינו ולמי וקשת.
 הבא עיסוקו את לסמל נועד

 ב־ לשירות החוזר תדמור, של
 לטלוויזיה. הושאל ממנו צה״ל,

 :במסיבה הנוכחים אחד אמר
 ראו בצה״ל שהאחראים ״אחרי

מ אינפנטיליות תוכניות איזה
 החליטו הם הטלוויזיה, שדרת

 המתאים האיש הוא שתדמור
בילדים.״ לטיפול ביותר
כספי רם עורך־הדין 9
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