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 ח״כ הליכוד מנהיג 8!
ם ח ץ מנ  עמיתו, עם נפגש כנ

 מהליברלים, אדליד שמחה
 יש אכן כי אותו לשכנע וניסה

המע מהגדה הנסיגה למתנגדי
אר ובכנסת. בעם רוב רבית

 את למנות מבגין ביקש ליך
 אשר בכנסת, הקולות מיספר
בענ הליכוד עם יצביעו לדעתו

 ״אני :למנות החל ובגין זה, יין
 ילך דיין שמשה מההנחה יוצא

 קטע ארליך אמר. הליכוד,״ עם
 מטעים כשהוא בשאלו, אותו

ה עם ילך ״דיין :ההברות את
הליכוד?״ אם או — ליכוד
(ה גז מטילדה .כח״ ■
 בשבוע נראתה רפי״), — מערך
 בוויכוח שקועה כשהיא שעבר
 קטן בבית־קפה חריף׳ פוליטי

כ רמת־אביב, מגוריה בשכונת
ה מזכ״ל הוא הוויכוח שנושא

 ן■5 יצחק לשעבר, הסתדרות
 האחרונות והצהרותיו אהרון,

 גז במדינה. המישטר בגנות
 :ואמרה בן־אהרון, כנגד טענה

 אני שלו, הסוציאליזם ״מרוב
 נוסע אותו ראיתי לא פעם אף

ת הוא באוטובוס. ביחד איתי
 מין איזה במכונית. נוסע מיד

?״ זה סוציאליסט־קיבוצניק
 כפי עבר, שחור חתול 8

 ראשי־הערים שני בין הנראה,
ה המיפלגה של הפרובלמטיים

 תל- ראש־עיריית ליברלית,
 להט (״צ׳יץ׳״) שלמה אביב

 הד״ר רמת־גן, וראש-עיריית
 כשבפגישה פלד. ישראל

 בה המיפלגה, חברי של סגורה
 לפלד: אמרו צ׳יצ׳, נכח לא

וא זה התפרץ וצ׳יצ/..״ ״אתה
 את להזכיר צריך ״לא מר:

מישפט.״ באותו שנינו

 שנה נשואים שיהיו עד להמתין
 כדי להירשם, אז ורק שלמה
ב יותר רבות בנקודות לזכות

תור.
 הופיע תוכנית באותה 8

 אשר שרעבי, בועז הזמר אף
 התכנית מנחה על־ידי הוצג
 סחוג ״בוגר בתואר: פאר מני

דרמטי.״
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 שעבר בשבוע שנערך חסידי,
ראש- אורחי-הכבוד היו בחיפה,

בקהל. לרעמי־צחוק וגרם
ב זכה פסטיבל באותו 8
 מאירי, עוזי הראשון מקום
ל משק בעל בלתי-ידוע, זמר

 במושב הודו תרנגולי גידול
 יזרעאל. בעמק אשר רם־און
במו חצות אחר שחזר מאירי,

הת כאשר נבהל למושב, נית
 כעשרה למושב בכניסה נפלו

שח משום המונית, על אנשים
 רק מחבלים. הם שאלה שב

 ״איזה צעקות: נשמעו כאשר
מ הבין מקום?״ איזה מקום?

המושב, חברי הם אלה כי אירי

 קבוע אורח תוכנית. לו אין
 רשות־השידור מנכ״ל בתכנית,

 שכח הוא גם ליפני, יצחק
או — חמישי יום באותו לבוא

 למסור צריך היה לא הוא לם
כך. על הסברים

 בשעה צילצל הטלפון 8׳
 של בביתו לפנות־בוקר שתיים
 שיבא ע״ש ביודהחולים מנהל

 אברהם ד״ר בתל־השומר,
 אחת היתה לקו מעבר שני.

 ב־ היולדות במחלקת היולדות
 מנהל, הוא אותו בית־החולים

שני, ״ד״ר אותו: ששאלה

 אתם מתי ״אז :להם השיב
קניות?״ אעשה שאני רוצים

בש שנערכה במסיבה 8:
 עובדי ועד על-ידי שעבר בוע

 היה תל-אביב< של התברואה
 ה־ אגף ראש הנואמים אח.ד

 יד דויד העיריה של אישפוז
התברו לעובדי בבירכתו טן.
 מאחל ״אני יוטן: אמר אה,
 זה היום בריאים. שתהיו לכם
 כי חולה, להיות משתלם לא
בבתי־חולים.״ מקום אין
 בעיית לפיתרון הצעה 8'

השבוע העלה בישראל הבנקים אלמוני, יוסף חיפה עיריית

 ממני הרדיו בתכנית 8
 הבא, בשבוע שתשודר מני

 אברהם שר-השיכון, הדריך
 כיצד המאזינים את עופר,

 לקבל כדי טוב יותר להסתדר
פקידי את לסדר וכיצד שיכון,
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 בשבוע ערכה פרנקפורט, אדוארד קיטי) הדוגמנית בחברת משמאל,
 23ה״ בת דורין פרי־תיכנונה. לדגמים ראשונה תצוגת״אופנה שעבר
 בציירת־ יותר ידועה שלום, שבפל״בו מיצומצום בוטיק בעלת שהיא

שהופ־ הראשונים הישראליים הפוסטרים את שציירה זו היא כרזות.

פרנק דוריו שערכה בתצוגת־האופנה הוא גם ניראה ואני, חדווה
 בלוס־אנג׳לס קולנוע שלמד זילברמן, בתל־אביב. בבית-ויצ״ו פורט

לתוכנית־הטלוויזיה סירטונים עתה מביים והוא ארצח, שב וברומא,

לזו יזנץ עופר סרד־השיכון. ר
 מהם הבעל אשר צעירים, גות

להמ למילואים, לצאת עומד
להי אז ורק המילואים, עד תין

 שלחיילים כיוון לשיכון׳ רשם
גבו זכות־קדימה יש במילואים

 מזה הנשואים לזוגות יותר. הה
עופר יעץ חודשים, 11 עד 10

 החדש העבודה מיפלגת ומזכיר
ה אגמי, אנמי. אורי בעיר,
קילוגר 130מ־ למעלה שוקל
 עזב כאשר מאושר היה מים,

 דקות מיספר האולם את אלמוגי
הת הוא הערב. תחילת אחרי
 כסאות, שני על בניחותא יישב

שלו, וגם אלמוגי של זה גם

 אם לדעת כדי לו שהמתינו
ש אחרי הראשון. במקום זכה

 מסיבה ערכו כן, כי התברר
 אור עד שנמשכה ספונטאנית

הבוקר.
 הסוכנות הנהלת חבר 8

 עו״ד גלבוע, משה היהודית,
 המיש־ ממישרד בלום עמרם

 ממישרד מור וליטמן פטים
 אחד כאיש הופיעו הבריאות

בתוכ האחרון החמישי ביום
 ל" (״טומי״) יוסף של ניתו
 כמראוייניו. צה״ל, בגלי פיד
הרא הפעם זו היתד, לא אולם
ל הגיעו אלה ששלושה שונה

להת כדי צה״ל גלי אולפני
הקו הפעם לפיד. אצל ראיין
ש החמישי ביום היתד, דמת
 הם יום־כיפור. מוצאי כן,לפני

או בתוכנית, להתראיין הוזמנו
 לא עצמו, לפיד המראיין, לם

 דירה עבר שלפיד כיוון הגיע.
לדי חובר לא עדיין מזמן, לא

ה ומפיקי טלפון, החדשה רתו
 אי- להתקשר יכלו לא תוכנית

 ב־ הגיע. לא מדוע ולברר תו
מוסי שידרו רב, כי ייאושם

 כשהם תמימה, שעה משך קה
״מייד :למאזינים מבטיחים

יו עם הערב תוכניתנו תתחיל
 שעה כעבור רק לפיד.״ סף

שפי (״צביק׳ה״) צבי נקרא
 לפיד, של מקומו את למלא רא

 מתוך אחת, שעה משך והינחה
 למחרת התכנית. של השעתיים

 צה״ל גלי מפקד בפני לפיד טען
 כי נאור, (״מוטק׳ה״) מרדכי

 היה והוא אותו בילבלו החגים
 בעצם היה החמישי יום כי בטוח

במוצאי-שבת שכן מוצאי-שבת,

 הופיעו נתל־אביב, בבית-ויצ״ו שנערכה נתצוגת־האופנה, בחו״ל. גם צו
 לפידות ליאורה (משמאל), קיטי (מימין) רוזנבלום פנינה הדוגמניות

וב השלושים, שנות בסיגנון חיו 1975 חורף לסתיו הדגמים ונילי.
 הגילים מכל נשים של הקהל,המגוון, הגדול. גאטסני הסרט השפעת

להצ זכתה ובעיקר סוערות, בתשואות הדגמים את קיבל וחשיכבות,
דורין. של הלהיט שהיא חצאית״השפיצים, לחה

ב כשנענתה אותך?״ הערתי
תר ״עכשיו לו: אמרה חיוב,

מרגי כולנו שאנחנו מד, גיש
ב הנייד הטלפון בגלל שות

 כל שמצלצל היולדות, מרכז
למח כולנו.״ את ומעיר הלילה

 את לסלק הוראה שני נתן רת
ממחלקת הנייד מכשיר־הטלפון

 גד״ הספורט עיתונאי 8׳
 ניבחרת את שליווה חוד, עדן

 שנערכו אסיה למשחקי ישראל
 שעבר בשבוע גילה בטהרן׳

 ישראל ניבחרת הפסידה מדוע
 בינה במישחק־הגמר בכדורגל,

 הוד: סיפר איראן. ניבחרת לבין
 חברי אל באו המישחק ״לפני

 יהודים הישראלית המישלחת
וביק בטהרן, מהקהילה נכבדים

 אבל טוב, ,תשחקו מאיתנו: שו
 הנבחרת של החבר׳ה תפסידו.׳

ה של השני לחלק רק שמעו
 במיש- הפסידו ואומנם בקשה,

הרא החלק את שכחו אבל חק,
מאד.״ רע ושיחקו שון,
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 עוזרו האחרון השישי ביום כו

 תל- עיריית ראש של האישי
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה אביב

 ומנהל גררינסקי ישראל
 מר* בעיריד, המנגנון מחלקת

 עמדו, השניים שליין. דבי
 העיריה, בניין בפתח בבוקר,
 את עוזבים עובדים כמה ובדקו

פר קניות לערוך כדי העבודה
 עשרות לראות נדהמו הם טיות.

בש הבניין את עוזבים עובדים
מ אחד כשנשאל העבודה. עות

 עורך הוא מדוע העובדים,
העבודה, זמן חשבון על קניות

 תל-אביב, עיריית מועצת חבר
 בעיק- מוריץ, יצחק הכלכלן

 להפוך שהושמעה׳ ההצעה בות
 לבתי-חולים. כושלים בתי־מלון

 זה הבנקים ״גם :מוריץ הציע
נפ בואו אז היום, כושל עסק
 אותם ונהפוך המדיה את תור

לבתי־חולים.״
 תל- חילטון מלון מנהל 8:

 נדהם פלוריין, אדי אביב,
 קילקול בגלל כי לו נודע כאשר

המ של במרכזיית־הטלפונים
מ לחייג אורח כל יכול לון,

 שחשבונו מבלי לחדל חדרו
 מקומית בשיחה אפילו יחוייב
 על העולה ככל ולשוחח אחת,
העוב כל את אסף הוא רוחו.

הש המלון, של הבכירים דים
ל זאת לגלות לא אותם ביע

מרכ להזמין מייד והורה איש,
 למלון תעלה אשר חדשה, זייה

דולר. אלף 300מ־ למעלה
 בלתי־נעימה תקרית 8׳

 הילטון מלונות לאיש אירעה
 מנהל- אכנרי, יעקב ,חרא

הח הילטון מלון של המכירות
העי של אחיו בירושלים, דש

 יעקוב, אבנרי. אריה תונאי
בירוש להתגורר עבר אשר
מ טלפון אחד יום קיבל לים,

כ עצמה הציגה אשר בחורה,
 אותו והזמינה מלמעלה שכנה

 בשימ- נענה הוא קפה. לשתות
 וציל- שמעליו לקומה עלה חח,
 גבר פתח הדלת את בדלת. צל

 את גירש אשר גדול־מימדים,
 כעבור פנים. בבושת אבנרי
 אותה צילצלה דקות מיספר
 ״סידרתי לו: ואמרה בחורה,
הא?״ אותך,
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