
 קונצרט לעזוב רצה קול השר
התנגדה אשתו אבל - באמצע

והד המישפטים שר 9
 את ■מנצל צדוק, חיים תות,

 במלון לבלות כדי הכנסת פגרת
 הפסיק השר אולם, דן־קיסריה.

מקי במיוחד חופשתו.ונסע את
 כשהוא וחזרה, לתל־אביב סריה
ל כדי במכוניתו, בעצמו נוהג

 מיפ־ לימזכ״ל בבחירות הצביע
 סיפר לא השר העבודה. לגת
 זרמי מאיר עבור הצביע אם
 אך,ניגש גדגית, ישראל או

 ולחץ גרנית, אל בהפגנתיות
ידו. את

 של היוצא המזכ״ל 9
 שר-החינוך- העבודה, ■מיפלגת

 אשר ידלין, אחרון והתרבות
 המז־ בחירת ישיבת את ניהל
 ביום המיפלגה של החדש כ״ל

 שלא קיצר האחרון, החמישי
 לנעול ומיהר בנאומו, כדרכו

 המיפלגה. מרכז ישיבת את
 אין מדוע תמהו המרכז חברי
ההז את כדרכו, מנצל, ידלין

 אך ארוך, נאום לשאת דמנות
 השר כי הסתבר יותר מאוחר

 משה האופרה למופע מיהר
 ערב באותו שנערך ואהרון,

 הישראלי,־ הפסטיבל במי,סגרת
בקיסריה. הרומי באמפיתיאטרון

 ,משה שר-התיירות 9׳
 באותו אורח־הכבוד היה קול,
ואה משה האופרה של ■מופע
 שמעו סביבו היושבים רון.

 ההפסקה בשעת מתווכח אותו
 השר קול. אטה רעייתו, עם

 אותו משעמם המופע בי טען
 כבר ׳משם לנסוע רוצה הוא וכי

 עמדה אשתו ואילו בהפסקה,
 כי בטענה שיישארו, כך על
 השר בי יראו שהכל נאה זה אין

באופרה. מבין אינו

 מישרד־,התיירות איש 9!
 חנוך המישרד מנכ״ל אחד,

 בביזבוז שהואשם מי גיכתון,
 במליונות־פאר, :ולינה כספים
נו אינו גיבתון לחסוך. החליט

 במלונות־ להתגורר יותר הג
 הוא ביום התל־אביביים. הפאר
 בן במלון מישכנו את קובע

 ׳מלון בלבד, מכבים . ארבעה
בלוד. אוויה

 גיוס־המי־ תרגיל בשל 9׳
 האחרון, בשבוע שנערך לואים
להשמיע כלי־התיקשורת הירבו

 ,״דובר של הודעותיו את
 עצמו, צה״ל דובר אבל צה״ל.״

 היה לא שיאון, דב הת־אלוף
 עוד יצא, שיאון בארץ. כלל
 בשליחות הגיוס, תרגיל לפני

 למסע-הרצאות הקרן־הקיימת,
 בלוד לנמל־התעופה בקנדה.

כדי באה לא שיעל אלא דיין. יעל אשתו, בלוויית בא הוא

 ישיבות על רק אלא תונות,
סגורות.״

 לטיפול הסלון בעלת 91
 ב־ אבדגבירול ברחוב בכלבים

 זכתה, לסמן, הילה תל־אביב,
 ב־ עוסקת החלה מאז לראשונה

 של בנשיכה בכלבים, ■טיפול
יכבד טיפלה אשר הילה, כלב.

 טיפות בכרך, ברט של שיריו
 קורן. כרמלה בביצוע הגשם,
 כנראה בכרך של האהבה שירי
 שהמשיכו לשניים, משהו עשו
 בלוויית בפאב, בבילוי משם
שהח גלי־צה״ל מעובדי כמה
 הערב בסוף אצבעות. להם זיקו

לבי יהודית את גדעון ליווה
הבניין, בפתח ממנה נפרד תה,

לא• האחראי המנתח הרופאגירעדי עמי ד־־ר
 עם נזדמן רבים, חדשים פים

 נזכר כאשר באילת, נלסון רפי של בכפר־הנופש (מימיו) רותי אשתו
מסיבה (במרכז) נלסון ערך במקום בו לנישואיו. יום־השנה שזהו

 חצקביץ מארק מעולי״רוסיה, הזמר בחול. העומד הפסנתר, סביב
הח את הפך נלסון) ברכי (על בנו עם למקום שבא גילעדי) (לייד
 המסובים התמוגגו ארוכות שעות ובמשך — רוסי להאפנינג גיגה

הקהל. את ולהאכיל להשקות דואג כשרפי רוסית, בתישפוכת״נפש
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שנת־הלימודים, התחלת ערב הוריה, עם חופשה ובילתה4

 יצאה עצמו יום באותו ללוותו.
 המגבית, בשליחות היא, אף

בארצות־הברית. למסע־הרצאות
 לבין בינו מאבק על 9!

 מרדכי רב-אלוף הדמטכ״ל
 השבוע סיפר גור, (״מוטה״)

 יצחק השידור, רשות מנכ״ל
 בעת כי ■סיפר, ליבני ליבני♦
 בדרגת סדיר, בצבא שירותו
 שנדר במחנה שומר היה טוראי,

נע הלילות באחד בירושלים.
 עירנותם ■לבדיקת תרגיל רך
 תרגיל ובמהלך השומרים, של
 על !מישהו לפתע התנפל זה

 הצ׳בי הרובה את וחטף ליבני,
 התבלבל, לא ליבני מידו. שלו
ש האקדח את החוטף מן חטף
 עליו איים זה, של בידו היה

 תחזיר לא ״אם :׳ואמר באקדח,
 !״בך אירה — הצ׳כי את לי

הרו את לליבני החזיר החוטף
 כי התברר אחר־כך רק בה.
 מוטה (דאז) רב־סרן זה היה
 אז היה ששם־מישפחתו גור,

גורבן. עדיין

 ערב במסיבת־רעים, 91
 הפרלמנטרי הכתב של נסיעתו

 (״בובי״) שאול הצופה, של
כיש את לשיף הזכירו שיך,

 מישיבת בדיווח המפורסם לונו
 הצופה בכנסת. המערך סיעת
מ לא־נכונה, בכותרת אז יצא
 הישיבה, את עזב ששיף אחר

 עוד לעיתונות, פתוחה שהיתה
 לא- והעריך שהסתיימה, לפני

 שיף, תוצאותיה. את ■נכונה
 אהרון שר־ההסברה אשר

 אותו הגדיר 3ירי (״אהרל׳ה״)
 הכנסת של כקצין־אמ״ן פעם

ש הרב הפנימי המידע משום
 ״זה כך: על הגיב בידיו, ריכז

לד מסוגל לא שאני מוכיח רק
לעי- פתוחות ישיבות על ווח

 סיפרה כלבים, ואלפי במאות
ש פודל, כלב שעבר בשבוע

ידי עם יחד שלה לסלון הובא
המס הכלב פודל. כלבת דתו,
 אך שקט, דווקא היה תפר

 מן מרוצה היתד, לא חברתו
 שהעניקה החדשה התיסרוקת

הת שלה, הקבוע לחבר הילה
אותה. ונשכה עליה נפלה

 ח״כ לשעבר, שר־הפנים 9
 השבוע פנה כורג, ■יוסף ד״ר
 סיעת ראש למפד״ל, חברו אל

 (״סוסו״) זבולון ח״כ אמונים
 מיוחדת־במיגה: בבקשה המר,

משמי שאתם לי איכפת ״לא
 להמר, בורג אמר אותי,״ צים

בדי עלי להמציא תפסיקו ״אבל
גסות.״ חות

מטרי כהה־העור הזמר 9׳
בש נכנם דויד, ג׳ימי נידד,

 שבמלון למיסעדה האחרונה בת
 מידידיו, אחד כאשר הילטון,
 במיסעדה, עת אותה ששהה

״ליהו רם: בקול לעברו קרא
 אסורה!״ הכניסה ולכלבים דים

נו ג׳ימי החל האתגר למישמע
 המים־ את ויצא רם, בקול בח

 של הרם צחוקם לקול עדה
הסועדים.

 של השידוכים תוכנית 9
 רב למיספר זוכה גלי־צה״ל,

 התוכנית במרכז מאזינים. של
יהו עמדה למשל, האחרונה,

 זהב. דפי עובדת לוי, דית
 הטלפוניות ההצעות ׳מעשרות
כאד בחרה־ מרווקים, שקיבלה

ה אופנהיימר. גדעון ריכל
 בבית- להיפגש קבעו שניים

 קרובה, יותר להיכרות קפה
בערב לחזות אחר־כך הלכו

 להמשיך בדי להתקשר הבטיח
בפגישות.

 לפיו המסורתי הנוהג 9׳
מ אשתו יד את הבעל מבקש
 מהעולם. כנראה, עבר, אביה

 בשבוע התברר על־כל־פנים יכך
 שי. שמואל למנחה שעבר

 תוכנית הקלטת בעת זה היה
מת בה לשניים, דירה הרדיו
 יעל נשואים זוגות שישה חרים
 לרכישת ל״י אלף 90 שיל פרם

 כל הפועלים. בנק מתנת דירה,
בתוכ המשתתפות הנשים שש
 אשד הן כי בפומבי הודו נית,

הבע לבעליהן. נישואין הציעו
תשו את שמעו לא אשר לים,

 על־ידי ונשאלו נשותיהן בת
 ג׳נטל- גילו שאלה, אותה שי

 הנישואין שהצעת וטענו מניות
הדדי. באופן ביניהם עלתה

 בחופשה המחזה הצגת 9
פצו חיילים בפני סגור, ממוסר

 בנה־ קיי בבית המחלימים עים
 בכי־דע. שנסתיימה כמעט דיה,

 אחד חייב בהצגה מסויים בקטע
 תפקידו, בתוקף המשתתפים,

 רגילות בהצגות באקדח. לירות
 .בדרך־כלל קהל־הצופים ,מגיב

 אבל היריות. למישמע בתדהמה
 לשמע בכך. הסתפק לא הפעם

 או- מתוך הפתאומי היריות קול
במ למקום הגיעו לם־ההצגות,

 על המופקדים חיילים רוצה
 דרוך ובנשק במקום, השמירה
מנ הבמה. לעבר פרצו בידיהם

 רץ סרוסי, יוסי ההצגה, הל
 רב בקושי ורק מייד, אליהם
 הן היריות כי לשכנעם הצליח

 אין.מדובר וכי ההצגה, ימן חלק
 בית־ה־ על בהתקפת־מחבלים

החלמה.
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