
הפועלים כל להירגע: יכול קרגמן
ת התוכנית כשמסתיימת לישון הולכים הערבי

 מלון ״פילץ״, קפח שביןהמסוכן המשולש
״פארק״ ומלין ״גת״רימון״

 למיפ־ טונח סיבה השבוע היווה המדינה, קום ערב של בתל״אביב
 בית״יין- ב״בוטיצ׳לי״, החם הימים של ההוללים גדולי שקיימו גש

(מ גולדברג יוחנן הפירסומאי העתיקה. ביפו שנפתח חדש וגבינות

הי משכבר ידידיו את למקום בינם ״דובז׳ה״, המכונה שמאל),
 צבי, ״אגד״ חבר של אשתו (מימין), חולנדר אופירח בחם מים,
 מימין) האמצעית, (בתמונה ״עלית״ מבעלי קופילוב, גרישא ואת

 רווק״, ״בני המכונה דויטש, בני חנות-הנעליים בבעל לפגוש ששמח
הפופולריות האורחות אחת אשה. לשאת הספיק שמאו למרות,

לאנשים
הנכונים

777
בהנדי

בינלאומי

$  ״ 1
מזרחי כרמל

 לזגיון ואעוון מיקט
< יעקב וזכרו!

ש המשא־והמתן בעצם 9
 ההסתדרות ראשי נין התנהל

 של ועד־העובדים חברי ובין
 אל־על, של המלאכה בתי עובדי
הו בעיצומו, היה הדיון כאשר

 ההסתדרות מזכ״ל לפתע דיע
 מפסיק הוא כי משל ירוחם

למ שעליו כיוון הישיבה, את
 עדיפות לה שיש לפגישה הר

 כי שסברו, לנוכחים, עליונה.
 ראש־ עם פגישה יש למשל

 הפתעה נכונה לפחות, הממשלה
ש הפגישה, כי להם כשהסתבר

מ יותר חשובה למשל נראתה
 היתר, על, באל־ השביתה סיום

 ומצב־ בירה בתוכנית הופעתו
 אד■ יעקב של בהנחייתו רוח

מץ.
 עברץ בועז העיתונאי ■
 גיר- השתררה שבישראל טוען

 המפורסם הפסוק של חדשה סה
 -אני הלשון: בזו דקארט, של

עובד.״ שאני סימן שובת,
 של הכלכלי המצב על ■1

 ״הערבים :עברון אומר המדינה
 ועם שומרים, הדרוזים עובדים,
חי.״ ישראל

 שימחה ח״כ כשנשאל 9
לנע להיטס זה איך ארליך

 אריאל (מיל.) אלוף של ליו
 ועדת- כיו״ר שרון, (״אריק״)

הבי תקציב על לפיקוח הכנסת
 לא פעם ״אף השיב: טחון,

הצב לנעליו להיכנס ניסיתי
 כשמדובר אבל אריק, של איות

להי שצריך זה הוא בפוליטיקה
לנעליו.״ אני לא לנעלי. כנס

 את הגדיר אף ארליך 1!
ב אריק, של הפוליטית דרכו
הלי את הקים ״הוא :כך ערך
טס כוד, מה פרש לכנסת, נ

לממשלה.״ ונכנס כנסת
 טוען פאר מני המנחה 9

 של השלילי המאזן נוכח כי
 לאחד כדאי לישראל, העלייה

 מישרד־ עם מישרד-האוצר את
 היחידים העולים כי הקליטה,

המחירים. הם אלה בימים
 מבין אינו גם פאר מני י■
 קרגמן יוסף ח״ם דורש מדוע

 שידורי-הטלוויזיח. את להקדים
 שאני ״הפועלים :מני אומר
המק את סוגרים ממילא מכיר

 מכיוון בערב, שמונה בשעה לט
בעב התוטיות מתחילות שאז

רית.״
 מני: של נוספת קובלנה 9

אמ על באד־ שביתה ״כשהיתה

 ויחכירו החברה את שיסגרו רו
 במס־ההכנסה גם המטוסים. את

 את סוגרים לא למה שובתים.
ה את ומשכירים מס־ההננסד,

?״ משרדים

 את פאר מני כשריאייו 9
 הידל, שלמח שר-המישסרה

 נפחו יום־השוטרת, במיסגרת
 מני שוטרות. 300כ־ במקום

 נבוך איבו אם השר את שאל
 נשים. הרבה כל-כך בחברת

 כפו מרגיש ,״אני השר: השיב
 בשליחות כשהייתי במים. דג

 עיראק, יהודי להעלאת סודית
נא החמישים, שנות בראשית

 מישפחה אצל להסתתר לצתי
 היו במישפחה בבגדאד. יהודית

כש בתולות.״ טלן בנות, חמש
בי ואיד ״גו, :מני אותו שאל
״למדתי :השר השיב ז״ לית

כ כי גם סיפר השר לסרוג.״
 הוא עם בשעתו, דיין משה

 של בבית-ספר ילד־יחידי, היה
 עוד נבוך אינו שמאז כך בנות,

בנות. בחברת

 המישמר״האזרחי, מפקד 9!
לאח מבלה כהן מולה ניצב
 נמרצת ציבורית פעילות רונה

 הוא שעליו המישמר בהגדלת
 קצין היותו למרות מופקד.

ל מוצא הוא במישטרה, בכיר
 בפגישות להשתתף זמן עצמו

 אחדוודהע- אנשי של הצמרת
העבודה. במיפלגת בודה

 סיור-עיתונ- במיסגרת 9
 ביקרה ישראל, במישטרת נאים

 בבית־ה־ גם קבוצת־עיתונאים
כש בשפרעם. לשוטרים ספר

 בית- לחצר העיתונאים נכנסו
המת בשוטרים הבחינו הספר,
 שידורי כתב באלות. אמנים
 עקי* טישטרה, לענייני י-שראל

 מפקד את שאל אלדד, כ,א
 דויד תת־ניצב בית-הספר,

 באלות האימונים האם אורן,
 שנלמדו מלקחים כתוצאה הם

בי נגד שהתקיימו מההפגנות
 האמריקאי שר־החוץ של קורו

 לא כשאורן קיסינג׳ר. ד,נרי
״אני אלדר: אמר לו, השיב

 איפה יודעים אתם שכעת מבין
יותר.״ חזק להרביץ

מישלחת-ד,עי כשביקרה 9<
 בבסיס גם יום באותו תונאים

 המישטרה של מישמד־החופים
 אחת על הועלתה היא בחיפה,

 סיור בה לערוך כדי הספינות
בג בוטלה שהתוכנית אלא ימי.
העי כשירדו בים. סערה לל

 להם אמר הספינה, סן תונאים
 צב־י סגן־ניצב המישמר, מפקד

 קצת היתד, ,״ההפלגה ז שליט
 שכמה בטוח אני אבל מסוכנת,

 מאד מרוצים היו בארץ אנשים
ל נופל היה מכם חלק אילו

מים.״
 פנינה הזמרת אל 9'

 ניצן, שלמה והשחקן בריק
 היהו־ בשם במופע המשתתפים

 בשם צעיר הצטרף באים, דיס
 שהוא שילנסקי, שמדליק

 תנועת־ מראשי אחד של בנו
 שילנ• דב עורך־דין החרות,

 בהנחת בשעתו שהורשע סקי,
 הס- על כמחאה בקירייד, פצצה

 אין גרמניה. עם כם־השילומים
 ששמוליק הראשונה הפעם זו

 היה בזמנו הבמה. על מופיע
 הזמר את שליוותה בלהקה חבר
 עקיבא דהיום, והח״ב דאז,
 את זימר האחרון כשזה נוף,

איזבד. שלו הלהיט

 של הצעתו בעיקבות 9
 לתת דרור אמנון העיתונאי

טל ערוץ למיפלגת־העבודה
 למערכת הגיעה משלה, וויזיה

״ב :הבאה ההצעה וזזה העולם
 יצחק שראש־ד,ממשלה רור

ץ  קריין־ להיות יכול אינו רב
 ח״כ של התנגדותו נוכח רצף,
 תסתיימנה אז שכן קרגמן, יוסף

 בוקר. לפנות בשלוש התוכניות
 שר- עם ■מבט לעשות אפשר
 רכינוביץ, יהושע האוצר

 לאן? — היא השאלה אבל
ה ערוץ־הטלוויזיה של הלהיט
 מישחק ספק ללא יהיה מוצע

 מזכ״ל עם אותי, חפש השבוע
בתפ זרמי מאיר המיפלגה

הראשי.״ קיד

 יושבי הוג יושב-ראש 9
 אורי על אל־ קברניט אכסודוס

 שר־החוץ כי לספר, יודע יופה,
ל במפתיע יצא אלץ יגאל

 עם משא־ומתן לנהל וושינגטון,
 ערבויות על קיסינג׳ר הנרי

ליש להספקת־מים אמריקאיות
ל הכינרת החזרת לאחר ראל,

סורים.
בחוג, אחר קבוע חבר 9!

0**0 1| ל הדברים כל בחובב ידוע שר״המישפטים, |1\
• ״ * * ״ י י ״לרום״ במלון נפש כאשר בחיים. חטובים ■

בעלי לשוחח כדי שקרא, הבלש את קלח לשעה השר זנח באילת,
המלון. של יחסי״חציבור אשת קרון, אן ההולנדית עם רבה, צות

1993 חזה העולם12


