
מרה מהליכוד!״ נלשדנו, איש ..הוא  א
הדו״ח רישום עד ויתר והוא דשוטר, הבחורה

מזרחי $ כרמל
יז<קג וזכר!( יזניח ראייייז נדעב׳

 פגשה צעירה עיתונאית 0
 שר־הביטחון, להיות במיועד

הכנ במיזנון וייצמן, עזר
 מה ״עייזר, לו: ואמרה סת׳

 בפאניקה ממש הייתי ז יהיה
שנוד אחרי הראשונים בימים

 מבלי הבחירות!״ תוצאות עו
 לדובר עזר אמר עפעף להניד

 סמי בליכוד, הליברלים
 ״לרשום לידו: שעמד טוויג,

 רושמים אנחנו מייד! אותה
ב בהלה שזרעו אלה כל את

הלי עליית עם הציבור, קרב
לשילטון.״ כוד

■  לחגוג. חדל אינו הליכוד !
 היו הניצחון ממסיבות באחת

 טוב. מכל עמוסים השולחנות
יר נערמו העגלות אחת על

 העגלה ליד המינים. מכל קות
 פדומץ, יחזקאל ח״כ עמד

 שר־האד סגן לתפקיד המיועד
 הנוכחים: אחד לו אמר צר.

 יישארו, האלה הירקות ״תגיד,
ה את לנהל שתתחילו אחרי

 ״אני פלומין: השיב מדינה?״
ייש הירקות כל אם יודע לא

 אתה אחד דבר לגבי אבל ארו,
ייש גזר — בטוח להיות יכול

דוו למה האיש כששאל !״ אר
 ״מה פלומין: השיב גזר, קא

הב הרי למה? אומרת זאת
וה השוט מדיניות את טחנו
גזר.״
בשיל־ היה כשהמערך 0

 חברי-ה- כי היה מקובל טון,
ה לאולם נכנסו מטעמו כנסת

 ש- השמאלית, בכניסה מליאה
ואי מקומותיהם היו בקירבתה

 בכניסה נכנסו הליכוד חברי לו
 המקומות היו שלידה הימנית,
 היוצרות התחלפו כעת שלהם.

 מושב פתיחת ביום והמקומות.
 ח״כ נתקל התשיעית הכנסת
 בה״כ גרופר פסח הליכוד
 ההסתדרות, מזכ״ל החדש,

 בכניסה שנכנס משל, ירוחם
 :גרופר לו אמר השמאלית.

 להתרגל! צריך אתה ״משל,
 בשמאל, הוא הליכוד מהיום

בימין!״ המערך
שר על ידוע עכשיו עד 01
 עוזרו. של לעתידו שדאג אחד,

 חיים שר־המיסחר־והתעשייה
ג ד ־ ד  ויד־ עוזרו את מינה ג

ל אפלכאום, בועז ימינו,
ה עידוד על הממונה תפקיד

 עוזר־ עוד יש הישראלי. סרט
לד צריך שאינו ויד־ימין, שר
גדא, אהוד לעתידו: אוג

 כד ישר־התחבורה של עוזרו
 מה השבוע, כשנשאל יעקובי.

ה עכשיו, לעשות הולד הוא
 לדאוג, צריך לא ״אני : שיב
 מישרד- של קבוע עובד אני

התחבורה.״
 ישעיהו העיתונאי 0!

 אמר כן־פורת (״שייקר,״)
 ב־ יפסיד אפילו כי לידידיו
 ח״כ נגדו שהגיש מישפט

ב עלאטו-שרץ, שמואל
 על לירות, חצי־מיליון של סך

 לפלא- ישלם לא הוצאת־דיבה,
 יעדיף הוא אחת. אגורה טו

 שם לי ״יש במעשיוזו. לשבת
 לשם באתי שאני וכמו חברים,

 חידש, פוקח אצל לבקר
אצלי.״ לבקר הוא גם יבוא
ה׳ 01 א  ראש־ של רעייתו ל

הת רבץ יצחק הממשלה
מתוצ הנראה, ככל אוששה,

 וממסע־הרכילוח הבחירות אות
 מבעלה. גירושיד,-כביכול על

 ביומו יום מדי נראית היא
 צהלה, של בבריכת־השהייה

 שיסד עם שלם ביגד־ים לבושה
 לחברה לה אורחים תואמת. לה

איל ביותר, הטובה ידידתה
 שכנתה שהיא שפירא, נה

 בתה נווד,-אביבים, בשכונת
 יונתן. ונכדה ארצי דליה
תל־אביב, עיריית ראש 0

 של גכפרו שלאחר־בחירות חופשה בילה שר״הגיטחון, לתפקיד המייועדוויצמו עזו
 אחד על הצטלם עזר שאולי. ובנו ראומה אשתו עם יחד באילת, נלסון רפי

ביקרו.״ חפץ המלך אשר לאיש ייעשה ״ככה התנ״כי הפסוק את המזכירה בתנוחה בכפר, הסוסים

ערך להט, <״צ׳יצ׳״) שלמה
 וסיפר ביפו עג׳מי בחוף סיור

יקום ״כאן אותו: לסובבים
 אחד תמה כאשר דולפינריום.״

 לו השיב התכוון, למה ממלוויו
צ׳ד  דולפינים כאן ״יהיו צ׳י

 וכאן — שרצים מיני כל ועוד
 המילה את להגיד לי מותר

הזאת.״
 עיריית שירותי ראש 01

 (מיל.) תת-אלוף תל-אביב,
 מצא להב (״פינייה״) פינחס

 מנהיג אל לפנות מקורית דרך
 אדיה הליברלית המיפלגה
 הציג לא שזה אחרי דזלצ׳ין,

מ שר למי-שרת מועמדותו את
 הציע פינייה מיפלגתו. טעם

 התואר את לדולצ׳ין להעניק
לשעבר.״ המיועד ״שד־החוץ

רא השבוע צעדו כאשר 0!
 במיפגן העבודה מיפלגת שי

ל שנועד בתל־אביב, ההמוני
 מיפלגתם, של כוחה את הפגין

 עיריית מועצת חבר בהם חזה
יג הליכוד, מאנשי תל־אביב

נו ״לא שאמר: גריפל, אל
 ללכת ללמוד צריכים הם רא,

 את להם כשיקיחו עכשיו, ברגל
מכוניות־הישדד.״ כל

 דיין משה שר־החוץ 0
 לתפקידו, מינויו ערב הגיע,

 דראגסטור מאנד׳יס למיסעדת
 שם. לסעוד כדי בתל-אביב,

מכוני את החנו שומרי־ראשו
וכ המידרכה, על דיין של תו
 הם לאכול דיין סיים שרא

 ברחוב צפונה, אותו הסיעו
הכיוון. נגד דיזנגוף,

קדישמן מנשה הפסל 01
 וראה החונה, למכוניתו חזר

 לו לרשום שהתכונן •שוטר
ב שהיתר. הצעירה אך דו״ח.

העש את איבדה לא חברתו
ו לשוטר ניגשה היא תונות.
אחד זה ״שמע, :לו לחישה

השו מהליכוד.״ הוא משלנו,
 הבנה, לאות בראשו ניענע טר

 ולא הדו״חות פינקס את סגר
 אדיר־הממדים לפסל רישם

דו״ח־חנייה.

ב שולחן־הדיונים ליד 01
 על הוויכוח נסב סולטאן קפה

 ממשלת- של הצפויים מעשיה
 שעכשיו טען מישהו הליכוד.

ה סיזון אצ״ל אנשי יערכו
מש ביריביהם יתנקמו פוך״,

(״ה הסיזון עורכי הימים, כבר
ה אנשי הסגירו שבה עונה״,

 לידי אצ״ל אנשי את ,הגנה .
עו טען הבריטית.) המישטרה

 סאמט: גידעץ חאוץ, רך
 רק אלא סיזון, יהיה לא ״זה

 (״חצי דמי־סיזון דמי-סיזוך.
ה מעולם מושג הוא סיזוך)
 לתקופת־המע- וכוונתו אופנה,

לקיץ. חורף בין בר
 קברניט השבוע סיפר 0׳
 ״טיל- :יופה אורי על, אל

 סגר והוא וייצמן לעזר פנתי
כש בפרצוף!״ הטלפון את לי

הידי ליחסים קרה ימה נשאל
 בינו כידוע, ששררו, דותיים

 לא ״אני :השיב עזר לבין
 בסך- לו שאמרתי מה יודע.
 יש עייזר, ׳אהלן, היה: הכל

 לי סגר מייד הוא !׳ד״ש לך
הטלפון.״ את
 של המישפחתיים קשריו 0!

 ה־ של המודח קצין־המודיעין
 לא נחמיאם, סמי מישסרה,

 המפכ״ל אצל במיוחד לו עזרו
 תבו״ חיים רב-ניצב הנוכחי.

 של דודו בן הוא נחמיאם דיי
 מישטרת-יש- מפכ״ל שהיה מי

 אחד את מנהל ועכשיו ראל
 נחמיאס. יוסף הבנקים,

 סמי של נוסף מי׳שפחתי ייחום
 לקריין־ אותו משייך נחמיאס

 בנר. דן הפופולרי הטלוויזיה
 דפנה של דודה הוא סמי
 כנר, של אשתו־ד,דיילת וב,

הו גרים שבו בבית, ומתגורר
בירו תלפיות בשכונת ריה,

שלים.
ש רב־מכר, בתוכנית 0!

 ו- בגלי־צה״ל, השבוע תשודר
 משה של לסיפרו תוקדש

 בתו נשאלה אבני־דרך׳ דיין
 על-ידי דיין־שיאון יעל

 כהן־ דניאד התוכנית, עורך
ה גיבור על לדעתה ׳טכיא,

 הוא ״אבי יעל: הישיבה ספר.
אנ מעריך והוא בודד, זאב
בת־ עימו. קישריהם לפי שים

צי שלמה או
 באחד רכב והמלחין, הזמר
האופ על שעבר השבוע מימי

 בתאונת מעורב וחיה שלו, נוע
 בשן־ועין. יצא שממנה דרכים

 סגן־ראש- של בנו שלמה,
 ארצי, יצחק תל-אביב עיריית
 מסורתית. ממישפחח מוצאו

 הלך התאונה אחרי מייד
 לברך אביו, עם לבית־הכנסת

 שיחלים עד ״הגומל״. בירכת
 בדי״ מסתובב הוא לחלוטין,

בתחבושותיו. מקושט זנגוף

לאנשים
הנכונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.
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