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מזרחי
 לזגיין יאעוו! מיקבי

יעקב וונוזן

 לירות ממיליון פחות של גניבות
קנס״ .!ברירת מסוג להבא יהיו

 ישראל לעורך־תדין 91
פו מועצת של פרקליטה גיל,
 את לייצג העתיד חיפה, עלי

 על בעירעור פרץ, יהושע
 יש עליו, שנגזר פסק־הדין

היש הספנות על משלו דיעה
 ״שלוש :גיל סיפר ראלית.
 היא אחת בים. משייטות אוניות

 השנייה רוסית, נושאת־טילים
וה אמריקאית׳ נושאת-מסוקים

יש נושאת״הפסדים שלישית
ראלית.״

 ראש־המכד כי מסתבר 9!
נימ אינו רכץ, יצחק שלה,

 הישראלי קהל־מעריציו עם נה
ם. טלי של א אל ב א  בספר ס

 קשר בשם לאור, השבוע שיצא
כר חזי העיתונאי מספר ק.,

מישיבות״ד,עבו אהת על מל,
 האמריקאי, שר־החוץ שערך דה

 במסע-הדי- קיסיגג׳ר, הגרי
 במיזרח־ שלו האחרת לוגים

ב שנערכה בישיבה, התיכון.
המאו בשעות־הלילר, ירושלים

 לחדו״הדיונים הוכנס חרות,
 מקל. על סוכריות ועליו מגש

 סו- לעצמו נטל לבדו קיסיגג׳ר
 :שאל לעומתו, רבין, כריה.

 קוג׳- סוכריות ״זה זה?״ ״מה
 ראש-המנד לו. הסבירו אק.״
 ושאל: גבותיו את זקף שלה
קוג׳אק?״ זה ״מי

 סביבו, צדוק השקיף מדי-פעם
 בוכים ״והם רם: בקול והעיר

קשחו״ שהמצב

ב השבוע נזכר צדוק 9׳
 כי סיפר ,הוא מעניין. קוריוז
 דירה מכר השלושים בשנות
 בחנות אז עד שהתגורר ליהודי
 בירד נחלאות בשכונת ירקות
 בשכונת שהיתה הדירה, שלים.

ונמ במרתף שכנה תל-ארזה,
 היה שלא יהודי, לאותו כרה
 דהיום, שר־הבריאות אלא

 במחיר שם־טוב, ויקטור
 צדוק שהשר מה לירות. 150 של

 ידע שם־סוב והשר לספר, שכח
שנח לאחר כי הוא, להשלים

 הועברה והדירה ההסכם תם
 חזר החדשים, בעליה לידי
 ממנו דרש שם־טוב, אל צדוק

מנ סוג הייד, עבור גם לשלם
 לא מאד. חדיש אז שהיה עול

ולמ ברירה, לשם־טוב היתד,
 להוסיף נאלץ מחאותיו רות

 הסודר- חשבון על נוסף סכום
ניזציה.

 מיפלגת־ סניף מזכיר .9!
 כר״ עוזי בירושלים׳ העבודה

 לחברי מיכתב הוציא עם,
שית ביקש ובו הסניף מועצת

ה הסכום למיפלגה. כסף רמו
המו מחברי שנדרש מינימלי

 לירות. 150 היה כתרומה עצה
 מישרד- ואיש תבר־המועצה

 עורך־הדין לשעבר, החוץ
 לברעם חשיב אסא, אהרון

 טעם אין כי טען בו במיכתב,
 לתרום בסניף לחברים לפנות

 מימשה שהמיפלגה לפני כסף,
 לתרום הציע אסא רכושה. את
 למילחמה לאגודה הכסף את

תע אולי, שזו, בתיקווה בסרטן
 שפשה הסרטן את גם לרפא זור

העבודה. במיסלגת
טוען, פאר מני המנחה 9

 והכיב־ השדירות כל לאחר כי
 הגיע שמם, את שהחליפו רות
 ״אום הערבי הכפר של תורו

 .ציונות־ להיקרא אל-פאחם״
אל-פאחם״.

ההד פרשת כי מסתבר 9'
 תוכנית־הטלוויזיה מתוך לפות

 אינה ראש, ניקוי הפופולרית
רא על שנפלה היחידה הצרה
מ התוכנית. עורכי של שיהם

 נמצאים העורכים ארבעה תוך
ד מילואים בשירות עתה  חנו

ואפ מיכאל כ. מרמרי.
ה הצוות איש סידון. רים

 משוכנע נים, קולי רביעי.
 אותו. גם ישכח לא שהצבא

 זמן לפני נשלחו הצווים כי אם
ביחי מאמצים נעשו ואף רב

 לשלד לאפשר המילואים דות
בכתי להמשיך הכותבים שת
 שירותם, כדי תוך התוכנית בת

הטל במסדרונות מתלוצצים
 גוייסו הצוות אנשי כי וויזיה

 מגבוה, שניתנה הוראה פי על
 ב־ שנערך הסוער הדיון אחרי

 ובעקבות התוכנית על בכנסת
ש ראש־הממשלה, של הכרזתו

האדום.״ הקו את ״עברו הם

 עושה שהטלוויזיה מה 9!
 להיווכח יכלה בזאת !לבן־אדם

 ״גיבור של אשתו לוי, סוזי
שה ישראל״  שהופיע לוי, מ

 זוהר אורי של בתוכניתו
ש לאחר מייד שלי. הסוד זה

 לד, החל התוכנית הוקרנה
 ממד עשרות מקבל יפה־התואר,

 את שהרגיזו תבי־מעריצות,
 כאן! ״עד פסקה: אשר אשתו,

 בטל- יופיע לא משח יותר
ודזיה.״

״ידי התואר כי מסתבר 9!
עיתו שהדביקו תורנית״׳ דה

 לכרכרה ישראליים נאים
הקומי של אלמנתו מרקם,

 מרקם הארפו הידוע קאי
 סי* פרנק הזמר של דדידתו
 היה מדוייק. היד, לא נטרה,

 אל הטלפונים כל תפקיד. לה
ש־ ברברה, דרך עברו הזמר

וב בגרמניה ״רימיני״ המיסעדות רשת בעלנץ מנפרד
חדשה, פיצריה שעבר בשבוע פתח ישראל,

 מנפרד, עורן שאותו אירוע בבל כמו בתל״אביב. בכיכר״אתרים
 ראש״העי־ סגן וחתיכות. מאכלים עמוסה כאן הפתיחה <ם חיתח
 כי למנפרד אמר מימין) בתמונה כץ, מנפרד (ליד גריפל יגאל רייה
 סגל פרדריקה חיי״חלילח, מלכת תל״אביב״. את ש״יציל זח הוא

חברתי. אירוע שום מחמיצה אינה עתה גם כי הוכיחה (משמאל)

 מבקר- כיצד בהנאה צפה מימין) (למטה בן־שאול משה העיתונאי
 אילנה. אשתו, את מחבק מוקדי איסטניס״) (״ר. רנה חמיסעדות

 חיה מרון, חנה השחקנית של בעלה רכטר, יעקב האדריכל ואילו
 כץ מנפרד העניק המסיבה בתום האורחים. כל כמו בזלילה, עסוק

 נכי כמת בחברת במקום שנכח הפצועים״, ״אבי הולצברג, לשימחה
הפו גם צה״ל. פצועי בין לחלקן כדי טריות, פיצות עשרות צה״ל,
להזמנה. ונענו הפיצות, מן לטעום הוזמנו הכיכר את הבונים עלים

 קי- של אחרת הברקה 9:
 :מסע־דילוגים מאותו סינג׳ר,

 אינה שישראל נוכחתי ״כבר
 האפניגג הכל בסך זהו מדינה.

גדול!״ יהודי
 ב־ תלמידו־לשעבר על 9!

 פרם, שימעון בית-הססר,
לשוהמורד, שר־האוצר אומר
״ה רבינוטיץ: יהושע עבר
עב ממני למד שהוא היא צרה
חשבון.״ לא אבל רית. מ השר־בלי־תיק 9 דע  גי

 השרים כי הציע, האוזנר
ממש ויקצצו לעם דוגמה יתנו

 אך־ החי השרים, אחד כורתם.
 כי לו השיב ממשכורתו, ורק
ממש לקצץ בהחלט מוכן הוא

תח שהממשלה בתנאי כורתו׳
 כאיש יכניסו, השרים כי ליט

 1ל־ הכנסותיהם כל את אחד,
בהכ ויתחלקו משותפת, קופה
 מאוד השר שווה־בשווה. נסות

הממ מעשירי נאחד ■נחשב נר
שלה.

 צדוק חיים השר גם 9!
 בשבת ברמת־המיחייה. התעניין

 ב־ גדולה פמלייה בחברת סעד
 ז׳אר־ מון התל־אביבית מיסעדד,

מפה־לפה. מלאה שד,יתד, דן,

1997 הזח המודם12


