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עקק זזנוון לציון ראשון מיקב• י

 פעמים, שבע באר* ידידיה 3 ח״ את חיפשו מדוע
הביטוח־הלאומי במישורי גודלה שחיפשה ומה

 לשעבר, ראש־הממשלזז 0
 ביקור ערכה מאיר, גולדה
 היא לאומי. לביטוח במוסד
 מרגישה שהיא בגאווה סיפרה

 מכיוון הביטוח, של האמא כמו
 העיר אותו. המציאה שהיא
 היא ״־שטויות, הפקידים: אחד
ה עם מה לראות באה בטח

שלה.״ פנסיה
לגול סיפר סיור באותו 01

 דב הלאומי, הביטוח דובר דה
 עתה זה חזר כי קול,

 ליד בנגב, משירות־מילואים
 רביבים, בתה, של קיבוצה
ה בפתח השלטים מן ונדהם
ל ״הכניסה המכריזים: קיבוץ,
 :גולדה השיבה אסורה.״ חיילים

מאמי לא אני ייתכן! לא ״זה
 שלה, שומר־הראש התערב !״ נה

 נכון!״ זה גולדה, ״כן, ואמר:
!״מזועזעת ״אני :גולדה תגובת

 שלמה שר־המישטרה 0!
 במחלקת־ד,הונאות סייר הילל

 תל־אביב. מישטרת מטה של
 סיפר ידלין פרשת מחוקרי אחד
 ידלין פד״שת בתקופת כי לו,

 אחר וצלמים עיתונאים רדפו
 בנימין רפ״ק של אנשיו כל

 החוקר קבע אחד יום זיגל.
 ליד הפרטית אשתו עם פגי־שה

 עטו ומייד המישטרה, מטה
 באותו לצלמו. צלמים עליו
 עסוק זיגל בנימין היה לא לילה

 בשיכנוע אלא ידלין, בהקירת
ה כי מעורכי־עיתונים, כמה
 חשודה אינה המצולמת אשד,

 של אשתו היא אלא בפרשה,
משוטריו. אחד
 האסירים אחד על 0!

ב היושבים ביותר המפורסמים
 צור, מיכאל רמלה, כלא

 מתח. של ימים עתה עוברים
 ואחד בכלא, אנגלית מלמד צור

 עומד מבוקש, עבריין מתלמידיו,
 בחינת־ הבא בשבוע לעבור
 אמר צור זו. בשפה בגרות

 הדברים אחד כי לעמיתידלכלא
 ברגע בחייו, ביותר החשובים

 יעבור אסיר שאותו הוא זה,
בהצלחה. הבחינה את
 ח״כ כי שהסתבר אחרי 0!

 ייכלל לא כארי ידידיה
 מועמדי ברשימת ריאלי במקום

 סום- לכנסת, בליכוד הליברלים
 הליברלית המיפלגה במרכז רה

צילצל מישהו הבאה: הבדיחה

 לדבר וביקש המיפלגה לבניין
 לו השיבה בארי. ח״כ עם

מצטערת, ״אני :המרכזנית
 לא כבר בארי אבל אדוני,
 שב דקות כמה כעבור ח״כ.״

 שוב וביקש האלמוני, וצילצל
 שוב בארי. ח״כ עם לדבר

 בארי כי המרכזנית לו השיבה
 השביעית בפעם ח״כ. אינו כבר

 המרכזנית, -של סבלנותה פקעה
כמה ״אדוני, :צעקה והיא

לך להגיד צריכה אני פעמים

 אתה ח״כ. אינו כבר שבארי
ה השיב עיברית?״ מבין לא

 פשוט אבל מבין, ״אני : איש
לשמוע.״ נעים

 אורה שח״ב אחר 0!
 כמועמדת נבחרה לא נסיר

 מטעם לכנסת מיפלגת־ד,עבודה
 אחד העיר תל-אביב, מחוז

 מה ״מעניין : הח״כים מעמיתיה
 לכנסת תלך לא אורה אם יהיה

 בלי הגן יסתדר איו הבאה.
שלו?״ הגננת

 ארכלי־ שושנה ח״כ 01
 השבוע הודיעה אלמוזלינו

 מאחר דואגת, אינה כי לחבריה,
כש מובטח. בכנסת שמקומה

 הרב, ביטחונה ■מניין נשאלה
ועדת־ — ״אל״ף :השיבה

הפ בראשה, שעמדתי העבודה,
 בקדנציה ענפה פעילות גינה

משור אני — בי״ת האחרונה.
 הנשים. שיריון 20ס/סב־ יינת

פרענקית.״ אני וגיימ״ל,
ב שהתקיימו בבחירות 01

 מים- של ירושלים מחוז מועצת
 ישראל נבחר העבודה, לגת
ירו בעיריית בכיר פקיד ניל,

 שס* חביכ ח״כ תחת שלים,
 התמרמר השני. למקום עוני

 משרד־העבודה, דובר על־כד
 ״כל ואמר: ■מיכאדי, אכנר

 של מדיניות קיימת היתד, הזמן
רא ומקום לפרענק שני מקום

 יש כעת והנה לאשכנזי, שון
 וחצי.״ לפרענק מקומות שני

 בנו כרעם׳ עוזי הוא ה״חצי״
 נדעם, משה שר־ד,עבודה של

 ב־ הראשון במקום המופיע
ו אשכנזי, הוא אביו רשומה.

סורי. ממוצא היא אמו אילו
 ומרגיז מצחיק משהו 0!

ם לטייס השבוע קרה ריי  אפ
רז. א ר־  בעיתון קרא הוא פ

הדמוק התנועה מטעם ■מודעה
 נאמר: שבה לשינוי, רטית
 שבה / בי־שראל מאמין ״אני

 את לעם אומרת המנהיגות
נעי לא היא אם גם / האמת

 גם / קשה היא אם גם / מה
 ואני / לא-פיופולרית. היא אם

 הדמוקרטית שהתנועה מאמין
 למען / יותר תעשה לשינוי
ה על יותר.״ טובה ישראל
 טייס, בר־ארז, אפריים חתום:

 שבד־אדז היא הצרה תל-אביב.
 כפי המודעה. על ידע לא כלל

 ניסח לא הוא לידידיו, שסיפר
 שייכותו וכל אותה, אישר ולא

 שהוא בכך מצטמצמת לעניין
 נראה לד״ש. בשעתו, הצטרף,

מנס ליחסי־ציבור מומחים כי
 במקום האלה, המודעות את חים

עליהם. החתומים
 כי יודעים מעטים רק 01
 למען המיוחד לקונצרט היוזם
 שנתן הנפוצה, ד,טרשת נפגעי

 בתיאטרון כרנכוים דניא-ד
 התיאטרון, מנהל היה ירושלים,
ל- הסיבה סוסינזון. אביטל

 ערן אדיר״הממדים הפסלשמן י ו ק ה ק ש נ מ
 בר־מיצווה חגיגת בן, לגנו,

 גנות. שבמושב דל־סול, קאזה המרוקאית המיסעדה של הדשא על
 מישפחתי. פיקניק הפכה והחגיגה הרבים, ידידיו כל הגיעו למקום

 שני ואם קדישמן של אשתו״לשעבר לאורה, היתה אורחת״הכבוד
השניים. מנישואיה בתה את הביאה לאורה ובן. מאיה ילדיו,

.

*

 והסתבר במיקצת, מאוחר הבר״מיצווה לחגיגת הגיעגוויוו ישראל
 הקוסקוס שרידי את לאכול אלא לו נותר לא כי לו

 שפתח ישראל, למקום. הגיעם עם מייד המזון על שהתנפלו האמנים, רעיו שהותירו
במלוא״פה. וטרף מהצלחות, שאריות אסף הקטנה, המערה מועדון את באחרונה

גבריאל׳ מרים
 , אחרי מפילחי־תפוז, הבר״מיצווה בחגיגת להסתפק

הקוסקוס. מאכלי שאריות אחר לשווא, שתרה,
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