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זהב שווה ל אצ״ שלותעודח־חבר

 בארצות- מצליח סופר שהפך ״מעריב״, כתבדן אורי
 הוא חחוורים״בתשוגת. לעדת הצטרף לא הברית,

 בנו את למיצוות להכניס כדי וכיפה טלית שעבר בשבוע חבש
 דן שאורי שרון׳ אריק שר״החקלאות חגג קודם־לכן שבוע אייין.

 עליהם אמרו בנו. של חבר־מיצווה חגיגת את כמקורבו, ידוע
ביחד.״ עושים הם הילדים את ״אפילו :המשותפים מכריהם

 ו־ בוסית הרימו הוזמקשד, מה.
אני אמר: ארידור יורם מא ,

 אהיה הבאה שבשמה !לעצמי הל
 במקום אחד׳ ■מלשרד וצל שד

מקשרדים.״ חמישה !של סגן־זשר
 עופרה העיתונאית 8

 הזוג !בני את ריאיינה אליגון
ה בין רכין. ויצחק דאה
 לשמועות ■גם התייחסה שאר

התפטרותו ואחרי מייד שנפוצו,

פפרטאדו, (״פ*״) אלי נאי
ב !מייד והוסיף במקום שנכח

 זזיתומתו אחרי האורחים ספר
 ג׳קי! דבר, ״!אין לוא״ס: של

 אל ותתהנף החברים את דפוק
!״הזרים

 ,מס־ד,הכנסה לנציב 8!
מוג דיעות שילוני, אליעזר

 בוש- סוסר־העבודה על דרות
,אחד אליז ניגש !מכבר לוא ראל.

לאנשים
הבבונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

 של המישפסי ליועץ 8
 קיט־ גד עורדהדין הכנסת,

 בימים קלה עבודה יש רון,
 אליו פונים המערך הפרי !אלה.

 להם שיעזור כדי בסיטונות
 אופחיציר הצעות־חוק בניסוח

 את לוקח פשוט קיטרון ניות.
 הב־ של ד,״שנות הצעות־החוק

ב־ היותם מתקופת רי־הלקכוד,

כי מספר מנוסי דידי 8
 אביעזר העיתונאי עמיתו,
מוש סאוהד־הרות הידווע גולן,

 כרטיסי־תבר שני מצא בע,
 של ריקים אך — ממוספרים

 אותו שאל הסיפור לשי אצ״׳ל.
 למכור אפשר ,מחקר באיזה גולן

ה בשוק כזה ■מבוקש כרטיס
״אתה מנוסי: לו השקב נוכחי.

במסי האורחים אחד היה הכנסת יו״רשמיו יצחק
 חגיגת לרגל שהתקיימה הקוקטייל בת

מכ של להקת-הבלט הופעת לאחר מכסיקו של יום־העצמאות
 איש אן שרה, אשתו, בחברת בא שמיר התרבות״. ב״היכל סיקו

 :להט שלמה תל-אביב, ראש״עיריית הגיב אותו. זיהה לא כימעט
 אומר כשאתה החדשים. המנהיגים את מכירים לא עדיין ״אנשים

ישעיהו.״ את מחפש הוא הכנסת, יו״ר כאן שנמצא לצלס״עיתונות

 באירועים להשתתף מרבה אינואיינשטיין אריק
 ממיג- חרג שעבר בשבוע חברתיים.

 בסרט- (שכיכב שיסל צבי האמרגן ידידו, בחברת לשמוח ובא הגו
 דגן דני לשעבר האמרגן של בשימחתו תם״) ״גימיפל הטלוויזיה
 נמנע איינשטיין אריק נוספת. בת טוב במזל שהשיא (משמאל),
 בפסטיבל״הפופ להופיע סירב הבמה, על מהופעות גם באחרונה
ישראליים. ואמנים זמרים ישתתפו שבו בנביעות׳ בסוכות שיתקיים

 ילאו־ !אותן !וסגיוש אופוזיציה,
החדשים. פוזיציונרים

 ראש־ לישכת למנהל 8
קדישאי, יחיאל הממשלה,

 על בגתבת־הענק בעיות. הקו
 הזה (העולם חשל״ז אקש־השוגה

 אינו לעולם כי נאמר )2088
 פניך, כגין מגחם אל פונה

 ש* !מכו ושהבינו היו קשירה.
ק אל סונה אקנו  שני, בגוף בנ

 שלי־ בגוף אלא ״אתה״, בלשון
 שבגין כפי ״הוא״, ׳בלישוץ ״שי,

 אומר שנר״ 25 לפני נהג עצמו
 ז אומרת ׳זאת ״!מה קדקשאי:
אלו אל אפ״לו פונים היהודים

 ברוך — ,אתה׳ בלשת הים
 העולם.״ !מלך אלוהינו ה׳ אתה

 כי לציין היתד. הכתבה כוונת
 ׳בגין אל סונה אקנז קדקשאי

 ״מנחם״ ואו בגין״ ״מר בלשון
 ראש* ״אדוני או ״המפקד״ !או

 קשירה פניד, כל או הממשלה״,
אחרת.

 מחיר כסול. מחיר לגבות קסול
 ומחיר הכרטיס, ׳תמורת אחד
העיסקה.״ אי־ג״לוי תמורת שני

 שאד־ גם טוען מנוסי 8
 נושאת* כנ:ראה, היתה, סדנה

 שואל, ההא ,״אחרת,״ מסוסיס.
 רד לכל מקום !בה היה ״איד

 על שהיו כיום הטוענים !אנשים
?״ סיפונה

 עזב, שריד יוסי ח״כ 8
 ב* !מגוריו ■מקום את כידוע,

 להתגורר ועבר קריית־שמונה
 ב־ למ״ד בתוכנית בדירת־גג
 של מביתו הרחק לא תל־אביב,

 ג- רכינוכיץ. יהושע ח״ג
 כי .טוענים הכנסת ,מ״סדרונות

 משפחתו עם עבר שיוסי הסיבה
 נעוצה בתל״אבקב להתגורר

 ׳להתחרות !מחגוון !שהוא ׳בכך
 תל־אביב עיריית ראש •עם

 ,על להט <״צ׳יצ׳״) שלמה
פשו גירסה העירייה, ראשות

 בקריית- שהחיים ׳אומרת טה
דו אשתו, על נמאסו שמונח
מבודדת עצמה שחשה רית,

שם.
 במישרד סגן־חשר 8

 יורם ח״כ ראש-הממשלה
 מסי- לערוך החליט ארידור,

 במיש־ החג לכבוד גדולה בד,
 את למישרד הזמין ההא רדו.

ש הפיזשרדים ׳מג׳כ״לי המש׳ת
 משה :עלקהם ממונה הוא

 מנכ״ל גידרץ (״טוסיק״)
 גו* אהוד התקשורת! מישרד
 העבודה! מישרד !מנכ״ל ראל,

 ׳מישרד* סנב״ל גבאי, מאיר
 לגגרמן, אהרן המישסטים!

ד הסעד מקשרד ׳מנכ״ל הו א  ו
מ״שרד־התהבו־ מנכ״ל שילה,

 מראושזת־המטשלה, רבין של
ל בינו גירושין צפויים כאי׳לו

 ז״ !מתפרשים ״לא אשתו. בין
 רבין יצחק השקב עוסרד״ !שאלד,

 אף לא! ״בהחלט בהחלטיות:
לא!״ פעם

 הוזמן ראש-השנה ערב 8
בישר ארצות־הברית שגריר

 על-ידי לדאיס, סמואל אל,
סי לסעודה אבריאל אהוד

 רונן, ג'קי של במיסעדתו נית
 האוקוחה בתום אונאסיס. ג׳קי
 האורחים: בספר לואי׳ס רשם

 שיג* תביא !החדשה ״שהשנה
 הבר* סופי ׳אמיתי, ׳ושלום שוג

 מנוכחותו התרגש ג׳קי קי״טא.״
 להג ׳כשי לו הגקש השגריר, של

המלו־ זאת ראה ליקר. בקבוק

 וקיבל שפמו את גילח לשעבר, שר-התחבורה•עקבי גד
מאד. אותו המשנה חדשה, חיצונית צורח

 על-ידי נשאל הכנסת, במישכן החדשה בדמותו בזמנו כשהופיע
 סימן־החיכר שהיה השפם את גילח מדוע בגין מנחם ראש״הממשלה

לאופוזיציה.״ חדשות פנים שיהיו ״כדי :יעקובי לי השיב שלו,
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