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אעוון מיקבי  לעינן ו
יעקב הנדון

לח■ סטירת ביחסי־וגיבור: שיעור
מכוער״ ו״ליצן כתחת״ .!שק

 ביותר הוותיק הפליי־בוי ■
 כי טוען הירש, פוקה בארץ,

אוטו כמו היא מדינת־ישראל
 יושבים האנשים מחצית בוס.
רועדים. השאר וכל
 ןלאב7 הקאנטוי מנהלי 8׳

 שר* כאשר מאד, התאכזבו
 רבינוכיץ יהושע האוצר
 להיות יוכל לא כי להם הודיע

ה בארוחת־הערב אורח־הכבוד
ל שנים עשר במלאות חגיגית

 כי הסביר שר־האוצר מועדון.
המדי בעיצוב מאד עסוק הוא
 זאת לעומת הכלכלית. ניות

 ישראל, בנק נגיד התנדב
 במקום, להופיע זנגר, משה
 דד המאכלים מן לטעום הירבה

ה על לכל וסיפר מכסיקאיים,
 עם שבילה הנפלאה חופשה
בספרד. אשתו

 יחסי- אנשי של בכנס 81
 הילטון במלון שהתקיים ציבור,

 אורח־הבבוד היה בירושלים,
 תדי ירושלים, ראש־עיריית

ה אחד על־ידי שהוצג קוללו,
 יחסי-ציבור כאיש מארגנים

ההג על קולק הגיב מובהק.
אני דרה:  יחסי־ציבור איש ,

 שבמיסגרת כך, כדי עד מובהק
 נתתי שלי יחסי־הציבור מסע

ב ,שק אמרתי לאזרח, סטירה
 באוניברסיטה לפרופסור תחת׳

ל מכוער׳ ,ליצן בשם וקראתי
 הד אורי מועצת־העיר, חבר

פרט.״
 הטלוויזיה של לצנזורים 8'

 לא־מכבר בעיוח. יש הירדנית
 פסוק קוג׳אק של מסרט מחקו

 מתל־אביב, יהלומים על המדבר
ה המילים את השאירו אך

 השבוע ״בר־מיצווד,״. עבריות
 הוא וויוור, דנים גם הוכיח

ב שהצנזור מקלאוד, המרשל
 הוא אידיש. יודע אינו עמאן

ב שם ששודר בסרט השאיר,
 של פסוק האחרון, הרביעי יום

בלונ לאשה שאמר יהודי, חייט
ת:  הנהדרת השיקסע ״את די

 ש- בכך הסתיים והסרט שלי,״
 :ואומר כוסו את מרים מקלאוד

 קיים זאת לעומת טוב!״ ״מזל
 בטלוויזיה שהצנזור סביר חשש

 זה, סרט יעביר לא הישראלית
ב היהודי החייט מתאהב שבו

 לשאתה ועומד הנוצריה אלמנה
טפו־טפדטפו. לאשה,

 אורי אל־על קברניט 8׳
נוס את לשעשע מרבה יפה
 שהוא ההסברים באמצעות עיו,

כך, הטיסה. במשך להם משדר

 מתל- הטיסות באחת למשל,
 המטוס כשעבר ללונדון, אביב
ה הודיע שווייץ, להרי מעל

 שמאל מצד כי הנוסעים קפטן
 עיר- ״את לראות יכולים הם

 ישראל, מדינת של הבירה
ואדוץ.״
 בין הסיכסוך בזמן אגב, 8

 הציע על, אל של צוותי־האוויר
 בעיתונות הודעה לפרסם יפה
 שאיננו ״העובדה הלשון: בזו

חי כרטיסי־טיסה לחלק יכולים
 אותנו עושה לא לעיתונאים נם

בלתי־צודקים.״
 לאלוף הציע אף יפה 8׳

 מנהל יפה, אברהם (מיל.)
 שאינו שמורות־הטבע, רשות

 ל- כתובת שלו, קרוב־מישפחה
ל- ״משמורת־טבע :מצבתו

שמורודקבע.״
 החדשות מחלקת מנהל 8׳

 את ייצג שילון, דן בטלוויזיה,
חד לענייני בוועידה ישראל

 בעת בז׳נבה. שהתקיימה שות
 השש, בן בנו סיפר היעדרו
 נמצא אביו כי בגאווה, יוכל,

בוועידת־ז׳נבה.

 לז׳נבה נסיעה מאותה 8'
 מגזע כלבלב שילון איתו הביא

 היתר קיבל כך לשם סן־ברנרד.
ה התעופה מחברת מייוחד

 הושב סוויס־אייר, שווייצית
 שחיה הכלב, בחברת כבוד אחר

לאי המיועד במקום סל, בתוך
קבר ותינוקיהן. מיניקות מהות

 מרוצה כל־כך היה המטוס ניט
 שילון את שזיכה עד הכלב מן

חינם. בבקבוק־ויסקי
 ארנון העסקים איש גם 8

? ל י  עיסקיות בנסיעות מרבה א
 לטעון תמיד נהג הוא לחו״ל.

 שהוא עד ימים כמה עוברים כי
היש לאווירה להסתגל מצליח
 סיפר לאחרונה מחדש. ראלית

 מקורית דרך גילה ני לידידיו,
 ההסתגלות: משך את לקצר

 של במטוס ארצה חוזר הוא
 שעות* ארבע ותוך אל־על,

 לכל ישראלי הופך הוא טיסה
דבר.

 איליז, ארנון של גיסתו 8!
 רמי, אחיו של אשתו גילי,
 צפרירה, עם ביחד פתחה
 גדי איש־הביטוח של אשתו

 אשתו ליאורה, ועם קומרן,
 והמוציא־לאור העיתונאי של

 בכפר־ בוטיק לנדאו, אלי
 לבוטיק קראו השלוש שמריהו.

ג׳וי. שלהן
נק טופז דודו המנחה 8!
 את לראיין כשרצה לצרה, לע

 אסא עיטור־הגבורה מחזיר
הופיע לא תחילה קדמוני.

 שנקבע לערב־הראיונות אסא
 ב- להסתפק נאלץ הקהל לו.

 ל- שבוע דודו. של בדיחותיו
 בערב־ אסא הופיע אחר־מכן

ש כך על עמד אך הרא״ונות,
 לשאת האפשרות לו תינתן
 המיקרופון, את נטל אסא נאום.
 הפסיק. ולא ארוכה שעה דיבר

ו להתערב המראיין כשניסה
 התעקש חלף, זמנו כי לו להגיד

 בחילופי- ופתח ולדבר להמשיך
 לראיון דודו. עם חריפים דברים
 מיכ־ לבוש כשהוא אסא הופיע
 בנעליים ונעול קצרים נסיים

גבוהות־עקב.

 דן אורי העיתונאי 8
 האחרונים. בימים מאד עסוק
 חייו על לספר חומר אוסף הוא
ה שרון־פלאטו סמי של

 המס שילטונות על־ידי מבוקש
 העלמת־ של בחשד צרפת של
 דולרים. מיליוני של בשווי מס
 אמונו את לרכוש הצליח ח

שי ממנו ומקבל פלאטו, של י
 כפי עברו. על חדש חומר רות

ב בצרפת, הספר ייצא הנראה
הצרפתית. שפה
 נחסידו הידוע דן, אורי 8!
 מאיים גם שר?, אריק של
 גזר ראש ייקרא הבא סיפרו כי

 מר״ הרמטכ״ל יהיה וגיבורו
גור. (״מוטל,״)דכי
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