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יעקב לציו!!זניח ואשת מיקב•

 רקע על למישרד־החוץ, פצצה
 יש לי ,״גם :השילומים ©חשת
 בבית־סוהר, אסיר של ניסיון

 ב־ זה.״ על לספר :רוצה !ואני
 דד יחשב-יראש התערב זה !שלב

 הילל: שלמה ה״כ וועדה,
 הרבה פה שיש !מניח ״אני

 פלילי. עבר עם מסוגי הברים
 שבידי, האינפורמציה לפי אבל
̂ב  העבר בעל הוא ביטון ח׳

■ ביותר.״ הטרי

 של העירוני התיאטרון 8'
 את אלה בימים !מעלה היסה

 של החדש הפוליטי !מחזהו
 דמגוג גוג סובול, יהושע

 מישרד־התיאטרון אל .5110/י\
 בלתי־רגיילה. בקשה הגיעה

 !מזפיר שהיה !מי ורמוס, דני
 רמו־ במפד״ל, הצעירים חוגי

 לשדההחיניך־ מיוהד !כיועץ בה
 ביקש המר, זבולון והתרבות

 השר של לעוונו המחזה את
 ההצגה על המסד !שיעלה לפני

הראשונה.

 שהתקיימה במסיבה ■1
ל שנים המש !מל,אות לרגל

 העלה מני ממני הרדיו תוכנית
 ת זכרונו אמוראי עדי ח״ב
ה בין השמינית. הכנסת !מומי
 השתתף פעם בי סיפר שאר

 המרכזות בתחנה ה״כים בסיור
 כשהגיע תל-ואביב. ושל החדשה

,סי התחנה׳ לשטח האוטובוס
כש וממנו. לרדת !אמוראי רב

 ״אני!מיון. השיב: מדוע, נשאל
?״ בב״ת־הקבתזת לבהו ומה

 כי אמוראי סיפר עוד !■
 שאליה סורים בהגיגה השתתף

 ער־ כיאסר ,מחופש הגיע
ל נסע החגיגה אחרי פאת♦
 בישיבה להשתתף כדי כנסת

 נכנס הוא הכספים. ועדת של
 עדיין סשהוא הישיבות לאולם

חב !אל ניגש בתחפושתו לבוש1
ש כאדר יוחנו הכנסת רי וי

ושוחחו שעמדו דגמן ל, ראל

 ב־ אקדחים שגי תקע ביניהם,
הרזר ״את ואמר: צלעותיהם

 הראשון הנפש.״ את או בות
 שאמר ובאדר, הוד! !שהתאושש
 ימה? יודע ״!אתה טני־ווביה:

מל ם אדרה ח״ב את קח
מד.״

 יושב־ראש שהיה מי 8!
ישעיהו, ישראל הכנסת,

 כיו״ר !כהונתו שינות את סיכם
 רוצה ״אני !במילים: הכנסת
יל הוו שחבדיחהכנסת להגיד

!ממושמעים.״ ודי טובים דים
 מני טען תוכנית באותה !■
 משביר החל צה״ל כי פאר

 לאזן כדי לקונצרטים תותחים
תקציבו. את

 ועדת־הביקורת בישיבת !■
 הח״בים ואחד נאם הכנסת של

 לעצמו: ואמר !מס׳ויים ׳בנושא
 עצמי את שואל כעת ״!אני

 ומאד !רצינות טאד־מאד שאלה
 עלוי" ה׳׳כ התערב ׳אחראית.״

ף א3  ואמר שלו במונולוג נו
 את תשאל אל ״רגע׳ לח״יג:
 להיות יכולה התשובה עצמך,

אידיוטית.״
זוהר אורי הבדרן ■1

 ומק- ,אלוהיו אל חזר אומנם
 תרי״ג ומרבית !את לקיים פיד;

 אינו ואת עם יהד אך סיצוות,
 — זה בשלב — רגליו מדיר

 בומים השעשועים. מעיסקי גם
ל הוזה על אורי התם אלד.

בהשתת סרט־פירסומת בימוי
 וזג־ שקודוד להקת !בנות פות

דרקוכיץ. מיקי
 לבנו הגדולה■ אהבתו את 81

 שהקדהקזלגוע בחר הפעוט
 כאופן להב״ע כרקן יהודה
יהו הקים ואלה בומים ומקורי.

ב סרטים להפקות תברה דה
 יע רוני המפיק עם שותפות

 רועי קרא הוא לחברה קב.
בנו. שם על הפקות,

1 לתוכנית- שנים חמש מלאות שלישי ביום חגג . *8
■ י י  מני הזמין חמשיבה בתום מני״. ״ממני הרדיו ■

 עלח ליפני מילים. כמה לומר ליפני יצחק השידור, רשות מנכ״ל את
 למצוא קשה פמה עד הסביר הוא רצופות. דקות עשר ודיבר לבמה

 מני של בישומו את תיאר לונדון. ירון כותרת״ ״עלי למנחה מחליף
 כקפיץ, מתוח ליפני, ליד מני עמד עת אותה כל אינטליגנטי. כמנחה

 את מחליף פאר מני אז ״נו, :וצעק מסבלנותו איבד הקהל וגם
 המסיבה בתום מהבמה. וירד השאלה מן התעלם ליבני ז״ לונדון

 ידידיו שני ואילו (משמאל) לברכו מני, של אשתו קרני, מיהרה
המטיבה. אורחי את לשעשע התנדבו צפיר וטוביה גל דובי הוותיקים

 את השיא לשעבר שר־האוצררבינוביץ׳ יהושע
 במה פועל שהוא יוסי, בנו,

 בתל״ ב״גן־אורנים״ שהתקיימה בחגיגה מידית לחברתו במיקצועו,
 שימעון בהם העבודה, מיפלגת ראשי כל הוזמנו לשימחה אביב.
 אפריים הנשיא היה כשאורח״הבבוד רביו, ויצחק מאיר גולדה פרט,

 על ואסרו בכניסה שוטרים העמידו שהרבינוביצ׳ים אלא קציר.
 להסתנן, הצליח הצלמים כשאחד לאולם. להיכנס העיתונות צלמי

 לא כבר אנחנו ״מצטער, :ואמר בפתח בעצמו רבינוביץ׳ התייצב
 מרבית בפתח עמד שממילא מכיוון יותר.״ בכותרות להיות רוצים
גול את גם ליווה הוא החוצה. אורחיו את רבינוביץ' ליווה הזמן,

האלה." השנים כל אחרי נחת׳ קצת לן מגיע ״נו, :לו שאמרה דה,

 של ועדת־זזפנים ישיבת 8!
 סבתי- סמתרחוש דסד, חסגסת
 זז״כ ׳הווערד, חבר הסוהר.

ה על סיפר כיטץ צ׳או־ילי
ו באר־זשבע, בפלא מתרחש

באסי זזתעללות ׳נגד התריע
 שפל יודע ״!ומניסיוני;אני : רים
 התערב נכון.״ לי שנמסר סד,

 שנידון שילנפקי, דוב ח״ב
הבאת בעוון למאסר בשעתו
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