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מזרחי פרמד

 לזגיון ואעגון מיקג׳
יעקב וזכרו!

שפז עד  ן ״11ת1א שאא
ם1א| הזועם שם־טוב השר התלוצץ י ש

 במו גמור לאפיקורס מד. 9י
 עופר, אכרהם ,שר-ז*,שיכון

הע זו בשאלה ולבית־הכנסתז
 הדירקטוריון חברי עצמם סיקו
 ב־ שהתכנסו רסקו חברת של

 ב- נווה־אביב מעון־חקשישים
שער סיור אחרי כפר־שמריהו,

 של באתרי־הבנייה השר עם כו
 זל■ הדירקטוריון, יו״ר החברה.

 ח״כ, שחיה מי סיוזאייכ, מן
ו שר-המיסחר-והתעשייה סגן

 התעשיינים, התאחדות נשיא
 בדיברי-בירכתו, לבאים, סיפר

 עופר את לפגוש שמח הוא כי
ה המיסגרת העבודה. במיסגרת

 גילה נפגשים, הם שבה אחרת
 בית- מיסגרת היא סוזאייב,
 שניהם נוהגים שבו הכנסת,

קבוע. באופן להתפלל
 התעלם מעמד באותו 9!

 שנוהג כמי הידוע עופר, השר
 בכל אקטואליים אירועים לשלב
 אשדוד, ממאורעות שלו, נאום
 יום. באותו הבוער הנושא שהיו

 בירכתו, דברי באמצע לפתע,
 קשר כל ובלי בזעם התפרץ
 איננו ועד ״שום :דבריו לשאר
 הוא שממנו המיפעל את שונא

 אינם בישראל העובדים חי.
 מדי- אזרחי הם ישראל. שונאי

 דרך למצוא וצריך נת־ישראל,
פעולה.״ איתם לשתף

 ראש-עיריית כשהוזמן 9׳
 יוסף (פיל.) אל״מ הרצליה,

כו,  הוועידה באי את לברך נ
ש המהנדסים, של השמינית
 דניאל מיגדל במלת התקיימה

 יוצאת- דרך מצא בהרצליה,
 בירכתו בדיברי לברכה. דופן
 ואמר המהנדסים, את נבו תקף

 ב- מדי עסוקים ״אתם להם:
 חסרי- ובנושאים מאבקי־שכר

 'שתתעסקו מוטב אחרים. תוכן
ב מכם.״ מצפה שהעם בדברים
 איש מחא לא דבריו, את 'שסיים

כף. מהנוכחים
 בשבוע- במוצאי־השבת 91
 נזגן־דויד־אדוס אירגן שעבר

 ב־ דיזנגוף בכיכר התרמת־דם
 היה התורמים בין תל-אביב.

 (״צ׳יצ׳״) שלמה ראש־העירייה
 הדם את שתרם לפגי להט,

 למלא הפקידה על-ידי התבקש
 אמר אישיים. פרטים ובו שאלון

ב זה שפה מבין ,״אני :׳צ׳יצ
 לא אתה בעירייה: כמו דיוק

 רושמים וכבר לזוז, מספיק
 אלא שאלון. לך וממלאים אותך
 מוציאים לעירייה, בניגוד שפה,

דם.״ לד
ה מישחק־הטנים לפני 91

 בחגיגת נפגשו פרץ, יהושע אשדוד נמל פועלי ומנהיג פרס, שמעון שר־הביטחוןופוץ פוס
 על איש נפלו השניים רונן. אלי חמיסעדן של בנו רונן, בועז של הבר-מיצווח

 החגיגה, בהמשך רבות. שנים זח את זה פגשו שלא אחים כשני והתנשקו התחבקו אחיו, צוואר
המסיבה. בראש זח, לצד זח השניים ישבו מארוקאית, תיזמורת עם מרוקו, יהודי מסורת כמיטב שנערכה

 ב־ השבוע, שנערך בינלאומי
 ספורטאי-השנה בחירת מיסגרת

שג ניגש יד־אליהו, באיצטדיון
 בישראל, ארצות־הברית ריר

 את ללחוץ טון, מאדקולם
האמ הטניסאי השחקנים. ידי

 את הושיט סמית! סטן ריקאי
 היד. את במקום מחבט־הטנייס

ה את לקח התבלבל, לא טון
 חברת- לסמנכ״ל ׳ואמר מחבט

מד, רענן לון, התמרוקים  ח
 ״בוא הערב: נערך שבחסותה

 ונשאיר איתנו המחבט את ניקח
בתמרו לשחק השחקנים את

קים.״
 שר־הבריאות כשחזה 9!

ה בכתבת שם־טוכ ויקטור
ם ׳אכרה הכתב שהכין טלוויזיה

 ״ייעול הנושא: על קושגייר
 מזעם. רתח במישרד־הבריאות״

 באוזני השמיע שאותה לדעתו,
 עבודה הכתב עשה מקורביו,

 שאני עד חכו ״חכו, לא־יסודית.
 אם יראה הוא אז אותו, אאשפז

 לא,״ או יעיל מישרד־הבריאות
בבדיחות־הדעת. השר אמר
 התראיין שבו יום באותו 91
 ב- השר סייר הכתבה, לצורך

 שם בירושלים, בניין־הטלוויזיה
 מחלקת־החדשות בראש פגש
 בפניו: והתלונן שילון, דן

 של דימוי לי יוצרים ״אתם
 ולא הציבור, בעיני פוליטיקאי

מצ כשאני שר־הבריאות. של
 בענייני ביום הצהרות עשר היר

לא פעם אף אתם בריאות,

מצ כשאני אבל אותן. משדרים
בענ הצהרה בחודש פעם היר

 ממהרים אתם מדיניים, יינים
אותה.״ לשדר מייד
 של סטייקיתו לקוחות 9!

 הופתעו תל-אביב, בצפון רוסו,
ב הבחינו באשר במוצאי־שבת

לפ שניתן אורחים בשני מקום
 ב־ דווקא בדרך־כלל בהם גוש

 אלוף אלה היו מיסעדת-פאר.
לי (״מוקה״) מרדכי (מיל.)
 הברון של מנהל-עסקיו מון,

(״מוומרדכי בארץ, רוטשילד
 נתיבי־ מנב״ל פרידמן, טי״)
 הזמינו השניים לשעבר. נפט

 הוסיפו סטייקים, של ערימות
 וחמוצים חריפים פילפלים להם

שם מוקה. של לבייתו ומיהרו

שה  חותם במטכ״ל, אגף־חתיכגון ראשטמיר אנו
 תערוכת בפתיחת נספר״האורחים

והעיתו (משמאל) טל שבתאי צלם־העיתונות של צילומי־חמילחמה
 שמונה איתן, רפי נראה טמיר האלוף של גבו מאחרי רן. אורי נאי

אריק (מיל.) אלוף ראש־חממשלח, ליועץ מיוחד כעוזר לאחרונה

 ביום• בירושלים הקטנה בגלריה שהתקיימה התערוכה, פתיחת שרון.
שהש קציני־חיחירות כנס הפכה תעלת״סואץ, לצליחת השני השנה
 את מקדיש כשהוא רן אורי נראה משמאל בתמונה בצליחה. תתפו
 שחצו הצנחנים על שפקד מי מט, רני לתת״אלוף ראש-גשר סיפרו

צח״ל. של בית״הדיו-לעירעורים כנשיא כיום ומשמש התעלה, את

!989 חזה העולס12


