
 איר- משעשעת תקרית 8'
 ׳הילה, של נישואיה בטכס עה

 רב- הרמטכ״ל־לשעבר של בתו
 (״דדו״) דויד (מיל.) אלוף

 בעת כהן. דורון עם אלעזר
 האלוף לקח הנישואין טכס

 הראשי הרב פירון, מרדכי
 השניים, את שהשיא צה״ל של

 הנרגש החתן קלה. אתנחתה
 מיהר הסתיים, שהטכס חשב

 ועמד הכלה הינומת את להסיט
 הרב לעברו קרא אז לה. לנשק
 עוד יש רגע, ״רגע, :פירון

סבלנות?״ לד איו זה׳ מה !זמן

ב נחנך, שבוע לפני 8!
 שר-הסעד, ממלא־מקום מעמד

 יוסף הדוקטור שר־הפנים
 מישרד־הסעד, וצמרת דורג
 חברת־ בשם למפגרים מוסד

כש תל־מונד. בגוש נעורים
 של הנכבדה הפמלייה הגיעה

 ושומרי-המיצוות חובשי־הכיפות
ב כי הסתבר ממישרד־הסעד,

 על אף מזוזה קיימת אין מוסד
 גילה לבסוף הדלתות. מן אחת
 מר״ הרב תל-מונד, של רבה
לרפו אחת מזוזה זמל, דכי

 שזו אלא המיבנים, אחד על אה
 של השמאלי מצידה נקבעה
בדרוש. הימני, בצד ולא הדלת,

מתלוצ במישרז״החוץ י■
 שהיה מי לשם, משה כי צים

 עומד בדנמרק, ישראל שגריר
 במשא־ומתן הטיפול את לקבל

 בגלל רק ולוא הישראלי־סורי,
ש הקוסמטיים״ ״התיקונים

ב הצפוי ההסכם על-פי יבוצעו
 עליזה לשם. של אשתו גבול.

 פתחה כאשר סערה עוררה
בקופנהגן. מכון־יופי

 מזכירות עם בפגישה 8
 תל- במחוז הצעירה, המישמדת

 טען העבודה, מיפלגת של אביב
 ירוחם מזכיר-ההסתדרות,

 מיקצועות כמה יש כי משל,
ה על הנשים עולות שבהם

 העדינות, ידיהן בזכות גברים,
 לעיסויים,״ רק מתכוון ״ואינני

 את הגדיר פגישה באותה ציין.
 מכשירי- של בהלת־הקניות

 בהיס־ ,הפיחות אחרי החשמל
טריאו.

 אכסו־ יושבי חוג נשיא 81
 בעיק־ יפה, אורי הטייס דום,
המכו מחירי התייקרות בות

 את ירשמו מעט ״עוד ניות:
 בטאבו, מכוניות על הבעלות
במישרד־הרישוי.״ במקום

 כי גילו החוג יושבי 8!
 שווים, משל והשם פרץ השם

.370 בגימטריא:

 עיריית מועצת חבר 8!
 ל־ הציע רז, נחום תל־אביב,

 נתיבים להתקין ראש־העירייה
 יצחק רחוב כדוגמת מתחלפים,

 ראש לקומת בכניסה גם שדה,
 פקקי למנוע על־מנת העירייה,

 ויציאת כניסת בעת תנועה
ראש־העירייה. של יועציו

 רפי הפיאנו־באר, בעל 81
 מבין אינו כי טוען ניצחון,

 פרץ יהושע הובא מדוע כלל
 שערי סגירת באשמת לדין
 ״מה רפי: אומר אשדוד. נמל
 ראש את העמיד מישהו יש,

 אלמוגי, יוסף חיפה, עיריית
 את סגר שהוא זה על לדין
?״ חיפה

 יוסף של בחירתו לרגל 8'
 חיפה, ראש־עיריית אלמוגי,
לתפ העבודה מיסלגת כמועמד

 היהודית, הסוכנות יו״ר קיד
ישחיל- באנקדוטה חיפאים נזכרו

לאנשים
הנכונים

777
בהנדי

בינלאומי

מזרחיכרמד
 לעיון ואעוון מיקגי

יעקב נזכדון

ע1יה  - נמל־אשד!!- את סגר פרץ ש

חיפה את סגר אלמזגי יוסף1

 זכתח ,1975 של מלכת־המיםחן שוי
 אח־לה- בטיפול שעבר בשבוע

מנ גוטליב, מלאה במתנה קיבלה שרי סינדרלה.
 טי״ לרגל חדשה מלתחה ״גוטקס,״ מיפעל הלת
ב שרי אל הצטרפה גוטליב לאת לפריס. סתח

 החדשה המלכה הספיקה יום באותו עוד זו. טיסה
 ב״גראנד שהתקיימה בתצוגת-אופנה, להשתתף

 הבינלאומי שבוע־האופנח במיסגלע בפריס, הוטל״
 בן־עמי, תמי דיגמנה איתה יחד שם. המתקיים

׳.74 של ומלכת-המים ״גוטקס״ של דוגמנית־הבית

״איפה :שאג נפלות־פתע,
?״ ? ? הוא

ש במסיבת־עיתונאים 8!
הלימו פתיחת ביום התקיימה

 בן־גוריון באוניברסיטת דים
 הפרופסור התוודה שבנגב,
הפקול דיקן פריכם, אהרן

ה שירותי ומנהל לרפואה טה
 סובל הוא כי בנגב, רפואה

 מתגלח ״כשאני מסכיזופרניה:
 גם במראה רואה אני בבוקר,

 וגם לרפואה הפקולטה דיקן את
 שירותי־הרפואד״״ מנהל את

 העיתונאי לעברו קרא אמר.
 כך, ״אם :גיבעץ שלמה
 נשיא הספר!" אצל תתגלח

 שהיה מי הנגב, אוניברסיטת
 יוסף באו״ם, ישראל שגריר

ע, ה של לעזרתו נחלץ תקו
 ״גם גיבעון: לעבר וקרא דיקן
!״מראה יש הספר אצל

 אמר דבריו בהמשך 8
לא ״אני :פריבס פרופסור

 על להחליט אדם לאף מאחל
 800 מתוך סטודנטים 34 קבלת

 מהם אחד לכל כאשר מועמדים,
 בן- להם שיש ואבא אמא יש

חבר־כנסת.״ שמכיר דוד

אוניבר רקטור כאשר 81
 הפרופסור בן־גוריון, סיטת
מסי באותה דיבר רוזן, ,משה

 עוד במהנדסים הצורך על בה
 את הביא ולראייה התנ״־ך, מימי

 אחד קם והתיבה, נוח פרשת
 היד, נוח כי והזכירו הסטודנטים

 הטכנולוגיה במדעי ואילו נגר,
 ״הנד- מגמת עדיין קיימת לא

סת־עץ.״

 באר-שבע, עיריית ראש 8
דב את פתח נאווי, אליהו

״נשיא באומרו: בטכס ריו
 ידידי נכבד, שר־אוצר יקר,

ו מלומדים דיקנים הרקטור,
 — שוחרי־תעודות״ סטודנטים

דעת.״ ״סליחה, :הוסיף ובחיוך

 של פרקליטו כאשר 8׳
 יהושע אשדוד, פועלי מנהיג
 רון, אורי עורך־הדין פרץ,
 בצרורות המישפט בעת דיבר
ה אותו הפסיק הפסקה. וללא
״ה ששון: אברהם שופט
ו״ טייפ-רקורדר אינו שופט

 והמצביעה, בעיר בשעתו כה
ל אלמוגי ראוי מדוע לדעתם,
 הימים, באחד לו. המוצע תפקיד
 אלמוגי ערך הבדיחה, מספרת
 נכבדים לאורחים חגיגית סעודה

 בשעת בעיר. לביקור שהזדמנו
אל כי מזכירו הבחין הסעודה

שהוג האומצה את אוכל מוגי
הת הוא בילבה במזלג לו שה

 על ולחש ראש״העיר אל כופף
 מיד הסכין...״ ״אלמוגי, אוזנו:

 הסתובב בסכין, אלמוגי תפס
 לפניו שלוחה וכשהסכין לאחור

הת- מפני להתגונן שמוכן כמי

ראש״ה־ לפני ברך הכורע שר-המישפטים, ?1X1" 11 0 • • ח
י לבירכת״יד והזוכה רביו יצחק ממשלה #ן 1 1 •4 11 י

 מסיבת- בעת ראש״הממשלה. בפני להשתחוות התכוון לא ממנו,
 צדוק התכופף לבתו, אלעזר דויד (מיל.) רב״אלוף שערך החתונה

 נראה מפניו (חלק לידו שעמד רבין, מצלחתו. שנפל משהו להרים
 ואז מתכופף, צדוק את לצלם מהצלם למנוע ניסה מימיו) בתמונה
מבקריו. את המברך האפיפיור את המזכירה תמונה נתקבלה

1990 הזה העולם12


