
דד סוכן ממבוש איצ׳ה עו הירידה את ל
עבורם שילומים העת בבוא לגבות בדי
 איו ראש־הממשלה ״במישרד

להמ צריכים ואתם כוסות, די
לש יסיימו שהשרים עד תין

תות.״
 הציע פגישה באותה 81
 שר־החינוך-יוהתרבות, דובר

הפ את לדחיות כהן ישראל
 :בהסבירו ימס-ערך-מוסף, עלת
באוני ללימודים מפריע ״זה

 מה אותו כששאלו ברסיטה.״
ב ללימודים מע״מ בין הקשר

 לא ״אתם השיב: אוניברסיטה
 מפריע שמס-ערד־מוסף יודעים

י״ דבר לכל
 של הפרלמנטרי הכתב 8!

 עיתונאי ומבכירי בכנסת, דבר
ל עמד בלון*, דגי ירושלים׳

 שהיה בלוד, אשה. השבוע שאת
הת מושבע, רווק 40 גיל עד

 נסע צעירה, באמריקאית אהב
או־ לשאת כדי לארצות־הברית

 בחברה, אביו עם העובד דויד,
 נתונה בו מהמשבר התרגש לא

ו האחרונים בחודשים החברה
 וקיבל ביקש הוא לחופשה. יצא

 יום ומדי אגד, כנהג עבודה
 הליג־ מכונית את לראות אפשר
 מזגן ובה שלו, המפוארת קולן

׳טלווי סטריאו, מערכת אוויר,
 ליד חונה פנימי, וטלפון זיה

הב בעוד בהרצליה, אגד תחנת
הרצ סיבוב עושים שלה עלים

 דויד וחזרה. תל-אביב — ליה
 בסים על באגד לעבוד התקבל

יומי. שכר של
או הפירסומאי-לשונאי 8!
 מהקהל רבות ■סובל סלע רי

 היום שעות בכל הבא הרב,
 הוא שבו בבית לדירה והלילה

 כמכון- המשמשת מתגורר,
 פעמים מיספר פנה סלע עיסוי.

 המשיך המכון אך למישטרה,
למחלקת פנה בייאושו לפעול.

כר צמד שלח הוא שם. תה
ש כדי ולאחותו, לאמו טיסים

ה אך לחתונה. אליו תצטרפנה
 מטוס חטופי בין היו שתיים

 בלוך של וחתונתו אייר־פראנס
נדחתה.

ועדודהכס־ ראש יושב 8!
קר־ ישראל הכנסת, של פיס
 לשידד בהתניגדותו הידוע גמן

 בלילה 12ל- 11 שעה בין רים י
 השבוע והסביר חזר בטלוויזיה,

 שהפועלים בכך התנגדותו את
 11 בשעה לישון ללכת צריכים
 מיושבי אחד לו השיב בלילה.
 אתה ״קרגמן, הכנסת: מיזנון

הול הפועלים אבל יודע, לא
ש בשעה ערב כל לישון כים

בטל מסתיימות כאשר מונה,
!״בערבית התוכניות וויזיה
 לבלות מייוחדת דרך 81

מרידוד, דויד מצא חופשה
 הישראלי, איל־האוניות של בנו י

 בשבוע שרק מרידוד, יעקוב
 רב- שותפו, עם יחד שב, שעבר
 את לנהל כרגר, מילא חובל

פרי, להובלת היוזאית החברה

 ולהנהלת מעריב של המודעות
 ב־ לוח־המודעות הכפול הלוח

בבק ובידיעות־אחרונות הארץ
מוד את ולפרסם להפסיק שה
ל כי בטענה מכון, אותו עות
 נעתר מעריב רישיון. אין מכון

ל והפסיק סלע של לבקשתו
 מכוני- של מודעות בכלל פרסם
 קו נקט הכפול הלוח אך עיסוי,
המו מודעה כל לפרסם שעליו

לו. גשת
 רשוודהשידור מנכ״ל 8

לא כי סיפר ליבגי יצחק
 משדרת, החלה ג׳ שרשת חר

ש רשות־השידור את האשימו
מש יותר שמאלנית הפכה יחיא

 בקצה ניצבת ג׳ רשת חיתה,
 ברדיו. הסקאלה של השמאלי

 במקלטי כי סיפר אף ליבני
 לטכנאי, לקרוא יש רבים רדיו

 ימינה, הסקאלה כל את שיזיז
 לקלוט אי-אפשר שאחרת משום

 טען פאר ,מני ג׳. רשת את
 ג׳ רשת את קבעו ״הם :כך על

 שמי שרצו משום זה, במקום
יוכל לא הסקאלה, את שיזיז

 של השלוס קול את לשמוע
 הימני בקצה הנמצא נתן, אייבי

הסקאלה.״ של

 פיתרון גם יש למני 9
ש הנפט, הגיע מהיכן :לשאלה

 בקידוחים לאחרונה מצאו אותו
 הנפט ״זה :באשדוד שנערכו

 התת-קר- למאגרים שהכניסו
לאח שהקימו הגדולים קעיים
 לאדמה, חילחל הוא בנגב. רונה

לאשדוד.״ והגיע
 שר־הבריאות לדוברת 9!

 כי התבדר, גנני דבורה
 בכירה עובדת שהיא העובדה

מח אינה במישרד־חבריאות
 מחלות־פתע. מפני אותה סנת

 מ־ גנני יצאה שעבר בשבוע
ה באמצע התעלפה מישרדה,

ל לבית־חולים. והובהלה רחוב
 נודע שם־טוב, ויקטור שלה, ישר

 אולם היום. למחרת רק הדבר
 מביודהחד שוחררה כבר גנני
 מצאו שהרופאים לאחר לים,

ו מעייפות, רק סובלת היא כי
 ש־ קודם עוד לעבודתה שבה

אצלה. לבקר הספיק שם־טוב

 המיש־ שמזכיר אחרי 8!
הע מיפלגת של הצעירה מרת

 בהעד קרא רענן, נתן בודה,
ש מיתקפת־הנגד, על הזה לם

 כתב בעזרת מכין הוא אותה
ש אחרי כיידין, יוסי דבר
 שר-המיסחד־והתעשייה עוזר

מא פירסם אפלבאום ביועז
הח הוא במעריב. רענן נגד מר

 להעו־ המדליף מיהו לברר ליט
 מי כל אל טילפן רענן הזה. לס

בטל עליו וצעק על־כך שידע
 לדין אותך אעמיד ״אני : פון

 על-כד המיפלגה, מוסדות בפני
 !״הזה להעולס מדליף שאתה

 -של השני שמעבר האיש אם
 בכך הודה ולא נבהל לא הקו

 אליו מטלפן רענן היה שהדליף,
 על ומתנצל דקות כמה כעבור
טעותו.

 היקרה הוויסקי כוסית 8'
לעו ספק, ללא שייכת, ביותר

 כראון. חייב שר־החזץ זר
ל השישי ביום השאיל בראון

בירו דירתו את שבועיים פני
הטל של לכתב-החדשות שלים

 לשם לימור, מיכה וויזיה,
הח מחלקת לכל מסיבה עריכת
 סירב הוא־עצמו אולם דשות.
 לבלות וביכר למסיבה, לבוא

ה באמצע בתל־אביב. אמו עם
 כשבליבו בדאון, התעורר לילה
׳וה דירתו לשלמות כבד חשש

למכו נכנס הוא שבה. ריהוט
 כי ראה לירושלים נסע ניתו,
 כיאות התנהגו הטלוויזיה אנשי
 כוסית שתה בדירה, פגעו ולא

 חזר דקות עשר וכעבור ויסקי,
לתל-אביב.

 ומוכתר הגובלנים אמן 9!
 ממ״ איצ׳ה לשעבר, עין־הוד

 צה״ל, גלי לאולפן הגיע בוש,
 יעקוב אותו לראיין עמד שם

 בתוכניתו אגמון (״יענקלה״)
בק כשבידיו אישיות, שאלות

ונק לחם כיכר אדום, יין בוק
 כאן,״ לאכול באתי ״אני ניק.
 הנדהם, לאגמון ממבוש אמר
 אותי ל-שאול רוצה אתה ״אם

בבק אוכל, שאני בזמן •שאלות
שה.״

ממ סיפר שידור באותו 9'
 את אוהב כל-כך הוא כי מש
ל מוכן שהוא עד ישראל, עם

ב היושבים היהודים לכל נשק
 אגמון כשתמה בישבנם. ארץ
 ממבוש, של הפטריוטיזם על

מה אחוז 50״ האמן: לו הסביר
 אחוזים 25 נשים, הם תושבים

הנות האחוזים 25 ילדים. הם
פטריוטיזם.״ באמת זה רים

 כמי התגלה אף מממש 91
 מהארץ. הירידה את שמעודד

 מכאן. ירדו שכולם בעד ״אני
 את בסוף ׳ואקביל אשאר, אני

עבורם.״ השילומים

 רינה החדשה, במלכת־היופי פגשהומסקי קאוין
 עמדי הנוכחים ובל (משמאל), מור

 גדולה מחמאה ״זוהי :דונסקי אמרה השתיים. נין הדימיון על
״למלבת־יופי דומה שאני בשבילי,  הקומפלי- את חפפה מור אולם !

דונשקי לקארין דומה שאני בשבילי מחמאה זוהי ״להיגד, :מנט

לאנשים
הנכונים
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