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 שאולי של הראשונה הופעתי זו היתה יריב. לבנו, לנדאו אלי נאי
 בבית-החולים כמו כאן, גם בתאונת-דרכים. קשה נפצע מאז בציבור

 במסירות, בו המטפלת הצמודה ידידתו מצידו משה לא אושפז, שבו
ה הוא כי ידידיו לכל הודיע הגאה, עזר שולי.  שהם מקוו

ם שהם מכיון במהרה, יתחתנו חסי ואשה. בעל כמו זו אל זה מתיי

שח שוורץ, זבשוקי אפטי
 עבירות- על ת״א, מכבי קני

 תוך זאת גם — שלהם החנייה
שפט. שבו מישחק-כדורסל כדי
 העיתונאי הוציא כאשר 0!

סיפ את לאור אמרי אריה
 רכש ספיד, פיגחס על רו

 (״שמואל״) סמואל המיליונר
 חמש־מאות פלאטו־שרון,

ב הדביק הספר, מן עותקים

 חלק לו הקדיש נאומו, אמצע
 מביע שהוא תוך מדבריו, ניכר

 להב שגם כד על תו שימח את
 פיג־ לעבדו קרא בטכס. נוכח

ה המוצר אני ? זה ״מה :ייה
ן״ היום נבחר
 תל- ראש־עיריית אגב, 01
ערי על אישית שפיקח אביב,

 שר- של ההלווייה טכס כת
שיצא עופר, אברהם השיכון

מו רז ת היתהסיי ח ת א  שערכה בתערוכה האורחו
 היא בניו-יורק. גרא רחל התכשיטאית

 ורד. דמוי ענק לעצמה בחרה ולבסוף תכשיטים, מיספר מדדה
 לצלמה, עליה עטו והצלמים כללית תשומת-לב שעוררה מאחר
נת כאשר והרפתעה ביושר, בתכשיט זכתה כי הכוכבת חשבה
ת ״צ׳ק :לח ואמרה עבורו, לשלם גם רחל על-ידי בקשה מ תי  בח

ם בכל יתקבל טיילור אליזבט של ידה הראוייה.״ בהערכה מקו

 גם ישכח לא מבית־העירייה,
 מרכז של היו״ר־לשעבר את

 לו נודע כאשר קופת־חולים.
 בבית- אושפז ידדין אשר כי

 צ׳יצ' מיהר בילינסון, החולים
 — ענקי זר־פרחים לו לשלוח

 וחברי- ידידיו עשו שלא דבר
 לשעבר. ידלין ־של מיפלגתו

 מועצת מחברי אחד כאשר
 ביקורת מתח תל-אביב עיריית

פר שולח שראש־העיר כך עד
ב הנאישם ציבורי לעסקן חים

״לא צ׳יצ׳: הצטדק פלילים,
פרחים.״ רק - זיכוי לו ׳שלחתי

 השבוע שיחק המזל 01
 ה- איגוד של לשעבר ליו״ר

ת, אורי פירסומאים מ ש א
 יחד מאוחרת בשעת־לילה נסע
 דד במכונית בני־מישפחתו עם

 יק- בכביש שלו החדשה אאודי
 נתקל לפתע זיכרון־יעקב.—נעם

 על תועות פרות של בעדר
 הרג לבלום, הספיק לא הכביש,
 מכוניתו. את וריסק מהן שתיים

 בני־מישפחתו על ראשון מבט
 להלם. לו גרם דם המכוסים

 כי לו התברר •ישני במבט אך
 בגי־ וכי הפרות, של הוא הדם

 ללא כולם יצאו המישפחה
 תנועת לחניך כיאה שרוטה.
 לפידים אבנת הציב הצופים,
 משני ובנזין מהול מורכבים

 כדי ההרוסה, המכונית צידי
 האחרים הנהגים את להזהיר
 עד התנועה את וכיוון בכביש,

וחברת-הגרירה. המישטרה בוא

 דבר היוודע עם מייד 01
טילפן עופר, אברהם של מותו

 האמריקאית הטלוויזיה כתב
 לח״כ בישראל סי׳בדאס.

 אליאב, (״לובה״) אריה
 וביק-ש עופר, ״של חברדמנוער

ה בעניין הצהרה לתת אותו
 למהדורת־החדשות. התאבדות

 ״כמה :הכתב את שאל לובה
 השיב לי?״ נותנים אתם זמן

השיב שניות.״ 30״ הכתב:
זמן? הרבה ״כל-כך לובה:

 צריך בישראל ששר מבין אני
 כדי הטבע כדרך שלא דמות
 שניות שלושים אקבל שאני

האמריקאית.״ בטלוויזיה
הזע אחרי אחדים ימים 0

 של התאבדותו עם שנגרם זוע
ה הבדיחות צצות החלו עופר

 דירי הפיזמונאי ראשונות.
 אחרי יומיים כי טוען, מנוסי

מנ הבמאי טילפן ההתאבדות
 ורכש המישפחה, אל גולן חם
ההסרטה. זכויות את
 אליעזר חבר־הכנסת 0'

מבי חוויות, מלא חזר, רונן
ב ועדודהכספים שערכה קור

ה בין באילת. חיל-הים בסיס
 :המפ״מי הח״כ ׳סיפר שאר

 דקזטה במטוס לאילת ״טסנו
ל היה החום חיל־האוויר. של
 אחד הציץ לפתע נשוא. לא

 לנקוב רוצה שאינני הח״כים,
 הצביע הדקוטדו, מחלון בישמו,

 (פדופלורים) המרחפים שני •ליי
 לא ,אני ואמר: המטוס, של

נמצ הוונטילטורים למה מבין
ב במקום למטוס, מחוץ אים

!׳״ תוכו
" כוכבת־הקולנוע 01 אלי

 ידיך ייגאל הפרופסור 0!
סטודנ לפני באחרונה הירצה

 בתום חיפה. באוניברסיטת טים
 לשירו- לגשת ביקש הרצאתו

ה הדלת כי לו ונאמר תים,
הגב שירותי •של היא כחולה

 התדהמה למרבית אולם רים.
ב דווקא השינוי מנהיג נכנס
ה ״שירותי של האדומה, דלת

 סמוק ונכנס׳ יצא מייד נשים.
ל הגברים. שירותי אל כולו,

 הסביר הנדהמים סטודנטים
 הוא ידין כי ממלוויו, אחד

עיוור־צבעים.
 יעקב שופט-הכדורסל 0'

ב עובד טורם (״יענקלה״)
 •של כעוזרו תל־אביב עיריית

 בשבועות רשות־החנייה. מנהל
 רשות־החנייה החלה האחרונים

 עם ״חיסול-ח״שבונות״ במיבצע
משל שאינם עברייני־חנייה,

 אותם בין קנסותיהם. את מים
מצו הקנסות את שילמו שלא

 ו־ ״שחקני־כדורסל, כמה יים
 חשבונות את לגמור נוהג טורם

 המיש־ אחרי איתם העירייה
 במיס־ שופט, הוא שבהם הקים
 בכדורסל. הלאומית הליגה גרת

 לשמואל מסר למשל, כך
ה שחקן אביישר, (,מולי״)

 ל־ הודעת־תשלום ת״א, פועל
 מישחק־ כדי תוך דו״ח־חנייה

ת א במוטי ונזף כדורסל,

 תמונתו-שלו את הראשון עמוד
ו המנוח, שר־האוצר עם יחד

 ביקרם. חפץ ״שהוא למי שלחם
 הספר את לקבל שסירב היחידי

 מודעי, יצחק ח״כ היה
 ״שהחזיר ובלון, חברת מנכ״ל

 עם ההוצאה אל הספר את
 מחזיר ״אני הלשון: בזו פתק
 קיבלתי (א) בתודה. הספר את

 קניתי (ב) במתנה. כבר אותו
 על ספרים 'שלושה (ג) אחד.
מדי.״ יותר באמת זה ספיר

 המוצר בחירת בטכס 0!
 שעבר בשבוע ״שנערך הנבחר,
 בירך אחרונות, ידיעות מטעם

 את מוזס, גוח העיתון, בעל
 שלמה תל־אביב, עיריית ראש

 את שהעניק להט, (״צ׳יצ׳״)
 שאין מקווה ״אני לטכס. חסותו

ה דעתי את להביע כדי בזה
 ״אבל מוזס, אמר פוליטית,״

 הבאה בישנה שגם מקווה אני
 כראש־ איתנו צ׳יצ׳ יהיה

ל שלח בדבמקום העירייה.״
 :קריאת־ביניים צ׳יצ׳ עברו׳
 שאותו הוא אותי •שמדאיג ״מה

 שלוש לפני אמרת בדיוק הדבר
רבינוכיץ!״ ליהושע שנים
 גם נכח מעמד באותו 01
 •של שירותי־העירייה מנהל

 תת-אלוף תל-אביב, עיריית
 (״פינייה״) פינחס (מיל.)
ב בו שהבחיך מוזס, להב.


