
אנשים
 שבכניסה מוצא, בפונדק גרב

 מוצא שתושבי אלא לירושלים.
וה תוקף בכל לכך מתנגדים

 בינתיים לערכאות. הגיע נושא
 הצעירה ואשתו יהורם החליפו
 מדי- עברו הם דירה. אורנה

 החדרים שני בת רת־הרווקים
ברמת־השרון. לווילה יהורם של

 בישראל צרפת שגריר ■1
ש בבקשה למישרד־החוץ פנה

 מדרום־הלבנון להביא לו יאפשר
 כטבחית. גם שתשמש עוזרת,

 הישראלים כי התלונן השגריר
 כאנשי־ במייוחד מצטיינים אינם

שירותים.

 ני■ משה ח״כ כשנבחר ■1
 שר־ לתפקיד כמועמד סיס

 גיד״ ח״כ אליו ניגש בלי־תיק,
ץ  :לו ואמר בירכו האוזנר, ע

 לא־נעימה. תקופה לך ״מחכה
 שר־ זה מה תראה עוד אתה

 כי סיפר אחר־כך בלי־תיק.״
 כשר־בלי־תיק, הוא כשמונה

 ואמרה מאיר גולדה אליו ניגשה
 כל־כך אתה מה יש, ״מה לו:

 היו ממך גדולים אנשים ? עצוב
 ישראל למשל,' שרים־בלי־תיק.

 :האוזנר לה השיב גלילי.״
ה בלי תלוי ״גולדה, ז י  א

!״תיק

 עופרי, דן העיתונאי ■
 מישטרת־הגבול על־ידי שעוכב

מהונ לצאת כשעמד ההונגרית,
 מישלחת חברי עם יחד גריה

 ישראלים עיתונאי־תעופה של
 עבר בקונגרס, שם שהשתתפו

 תקופה הקונגרס ימי כל במשך
 העיתונאים מרבית מאד. קשה
 נשותיהם, עם לקונגרס נסעו

 דויד והעיתונאי עופרי מילבד־
 יליד שהוא עופרי, מושאיוב.

ה בשפה ספר כתב הונגריה,
 יום־הכי- מילחמת על הונגרית

 קבוע באופן ומשדר פורים,
 כשהגיעו לכן, לגולה, ציון בקול
 לבתי־מלון, המישלחת חברי

 בחדר לישון עופרי התעקש
 שפחד כיוון מושאיוב עם אחד

 סירבו בתחילה לבדו. לישון
ב זאת לו לאפשר ההונגרים

 נפרד חדר עבורו שהוזמן טענה
 מקום ובכל התעקש, הוא אך

 :סצינה אותה עצמה על חזרה
 מוש־ עם לישון מתעקש עופרי
ה והפקיד אחד, בחדר איוב

 בעינו קורץ י הנדהם הונגרי
 יודע־דבר: של בטון ואומר
מבין!״ אני ״אה...
 הראשון מיכתב־הברכה !■

 עם תמיר לשמואל שהגיע
 היה כשר־המישפטים היבחרו

 פדאטו־ שמדאל ח״כ של
שרון.

 שאינם הליכוד, אנשי ■1
 שר־המיש־ את במיוחד אוהבים

אותו מכנים החדש, פטים
״שמיל״.

הפרו מונה שבו ביום (■
דיו ייגאל פסור  לתפקיד י

אלמו גנבו סגךראש־הממשלה
 מכוניתו מגבי שני את נים

שבש ביתו ליד שחנתה בעת
בירושלים. מיימון דרות
ב הסאטיריקאי ■ קו ע  י

ט (״יענקל׳ה״) לי כ ט  טוען דו
 ידין מונה מדוע יודע הוא כי

 :לדבריו כסגדראש־הממשלה.
 למצדה, אותנו יוביל ״בגין

 הוא כי ידין, אותו יחליף ואז
בשטח.״ מתמצא

 חריף מילולי דו-קרב ■1
ה העובדים במועצת התנהל

בירוש שהתקיימה סוציאליים
 מגחס ראש-הממשלה בין לים,

בי צ׳ארלי כח״ לבין בגין
 פג- קבוצת בראש שעמד טון,
 ראש־ במקום. שהפגינה תרים

באי בתחילה הגיב הממשלה

 לעבר קרא לבסוף אך פוק,
 צועק? אתה ״מה ביטון: ח״כ
 שאדכם קאדל של הספר את

 נשאר לא ביטון קראת?״ כבר
 :לראש־הממשלה השיב חייב,

 בוזגלו של הספר את ״ואתה
?״ קראת
 סיפור נודע עתה רק !■

 ראש־ של בנסיעתו הקשור
 לארצות בגין מנחם הממשלה
 חייבו הפרוטוקול כללי הברית.

 עליזה ראש־הממשלה אשת כי
 בת לנסיעה עמה תיקח בגין
 בגין שעליזה מכיוון לוויה.
 החליטה בהזכירה מחזיקה אינה

 קדי־ אסתר את עמה לקחת
אי,  לשכתו ראש של רעייתו ש

 קדישאי. יחיאל בגין, של
 לארץ, הפמלייה חזרח כאשר

 דמי את קדישאי אסתר העבירה
 לאוצר עבורה ששולמו הכרטיס
 את בעצמה וכיסתה המדינה
הנסיעה. הוצאות

 בד- של התורני הקורבן ■1
 בגין, עליזה היא הכנסת חני

 בדיחה ראש־הממשלה. רעיית
 בגין, הגברת כי מספרת אחת

סיד של נלהבת חובבת שהיא
ביק ועשיר עני הטלוויזיה רת
 נסיעה לה שיסדר מבעלה שה

 כדי האמריקאי לסנאט מיוחדת
 רודי את אישי באופן לפגוש

 מספרת שניה בדיחה ג׳ורדאש,
 בית במעצר ישיבתה שבעקבות

 של אשתו טיטו, יובנקה של
 שהואשמה היוגוסלאבי המנהיג
הכחי גבוהים, קצינים במינוי

ל קשר כל בגין הגברת שה
 האוויר חיל מפקד של מינויו
עיברי. דוד אלוף החדש

 ריפל יואל עורדהדין ■1
ה המדיניות בעיקבות כי טוען

 חשבון פתח החדשה כלכלית
 נסיעות לצורך בבנק חסכון
לעיר. מחוץ

הסופר של לדעתו ■1

7 1 1 1 1 1 1(1 1 1 ת היתה 1 ח בתל שעבר בשבוע שנערך ד״ש, בכנס ביותר הנרגשות הנשים משתי א
ה היא זיווה אביב. | -111 1111 י ת  שמואל החדש, שר״המישפטים של הנאמנה מזכירתו של אחו

ה לעזרת ונחלצה תמיר, ת חו  הליטה התרגשות מרוב בד״ש. הבחירות בערב תמיר למען בפעילותה א
ת זיווה  שהוכרז ואחרי מתפללת, היא כאילו בתנועה ההצבעה תוצאות הוקראו כאשר בידיה, פניה א

ת ידיה ■פרשה היא יריבו, על גבר תמיר כי תלהבו ה, עצמה. שלה היה הניצחון כאילו בה ת חו  הדומה א
לישכתו. כמנהלת נתמנתה תמיר, של הפרטית כמזכירתו שנים במשך שימשה אשר להפליא, לה

 בציונות, קיים עוז עמום
 מאבק הראשונים, ימיה מאז
 הפולנים. לבין הרוסים בין

 בגין מנחם עליית עם עתה,
 את הפולנים ניצחו לשילטון,
 בעיר נולד אומנם בגין הרוסים.

רו גבול על ברסט־ליטובסק,
 הפולנית בתקופה גדל אך סיה,
 בין־ דויד ואילו העיר, של

 הפולנית בעיר שנולד גיוריץ,
 שזו בתקופה גדל פלונסק,

 טוען עצמו עוז רוסית. היתד,
 אביו — לנושא מומחה הוא כי

פולניה. אמו ואילו רוסי, היה

 ל־ שיש בצרות די לא 0
 יצחק השידור, רשות מנכ״ל

עורכת־הדין אשתו ליכני.

 לישכת־העיתונות מנהל שהיה מי !1מדזיג מירון
 חילופי עם מייד הוחלף הממשלתית,

 והוא חדש, בתפקיד מדזיני שובץ לא בינתיים במדינה. השילטון
 זאת, למרות עובד. אינו כי אף כעובד־מדינה, משכורת מקבל

מאושר. מדזיני נראה לא השבוע, צולם שבה במסיבת־קוקטייל

 השנה בן בילדם טיפלה אתי,
 מלאת קערה עצמה על ושפכה

 את הוביל יצחק רותחים. מים
 לבית־החולים. בלילה אשתו
 ימים כמה כעבור כבר אולם

ב כרגיל, זורחת אתי, הופיעה
מסיבה.

 האמריקאי זמר־עם 81
ל בארץ שוהה קאש ׳וני ג

 המקומות על סרט צילומי צורך
 נוצרי שהוא קאש, הקדושים.

 נדיב. כמעניק־טיפים ידוע אדוק,
ה קאש, ביקש הימים באחד

 אינטר־קונטיננ־ במלון מתגורר
 מנהגו המיזרחית, בירושלים טל

 זוג עבורו לרכוש הישראלי
הנע עם הנהג כשחזר נעליים.

 טיפ קאש לו העניק ליים,
 סירב הנהג דולאר. 100 בסך

 קאש, ״אדון בתדהמה: ואמר
 !״הנעליים ממחיר פי־ארבע זה

 האדם ״אתה :קאש לו השיב
 שנים מזה פוגש שאני הראשון

 מידי. מענק לקבל המסרב רבות
אותך!״ אשכח לא לעולם

 לשעבר, שר־המישטרה 8!
 במיזנון פגש הילל, שלמה
ר ד״ש ח״כ את הכנסת אי  מ
״הצ לו: ואמר זורע (״זרו״)
 אחת. ממשלה להפיל לחתם
 להפיל לטרוח צריכים אינכם

 זרו: אותו שאל הנוכחית.״ את
 השיב ?״ מתכוון אתה ״למה
 בא אחד ״אדם במשל: הילל

 ,דוקטור, :לו ואומר לרופא־מין
 רוצה אני סיפיליס, לי יש

 :הרופא משיב לי.׳ שתחתוך
לבד.״׳ יפול זה צורך, ,אין

 החליטו סדרני־הכנסת 8!
 חולצה ולרכוש מגבית לערוך
 לדיבריהם לזרו. כמתנה חדשה

 חולצות תמיד לובש הוא
 מחוץ התלויות וישנות מקומטות

 הכללית והופעתו למכנסיים,
מרושלת.

גולד רב העיתונאי 8'
 בכנסת. השבוע ביקר שטיין
 בכניסה עמד למיזנון כשנכנס

 מכר לעבר לשלום ידו ונשא
 כבמטה להיפגש. נדבר שעימו

 חברי־הכנסת כל הרימו קסם,
 בתשובה לשלום, ידיהם את

 העיתונאי הגיב לגולדשטיין.
 ״כשגולד־ עמיקם: אליהו

 נבחרי- כל ידו, את מרים שיין
מצביעים.״ האומה

 מיס־ לענייני כשהכתבת 8!
פרנ ישרה הרדיו, של לגות

 הכנסת, למיזנון נכנסה קל,
 ישאיל הצופה כתב התערב

 העיתונאים חבריו עם שי(ל
 שתי בתוך כי כוס־ויסקי על

 פרנקל של היכנסה מרגע דקות
 על־ידי תנושק היא למיזנון

 שיף בגין. מנחם ראש־הממשלה,
בהתערבות. זכה

להת החליטה הבוהימה 8
 השחקן אחרי רשמית, בגר

 כעת משלימה ורגז׳:סקי יוסי
 נורית הבגרות בחינות את

ו בטלוויזיה תחקירנית גפן
גפן. יהונתן של רעייתו

 בה לחגוג מקורית דרך 8]
 נכדו של השני הולדתו יום את

ה ספן מצא דניאל היחיד
 הגיע הוא נתן. אייבי שלום

 ביחד דניאל של הילדים לגן
 תפי ובעלה שרונה בתו עם

 אל־ איציק הטלוויזיה אורן
 מילדי אחד לכל חילק בלק

 אופניים או צעצוע טרקטור הגן
במתנה.

 התל־אביבי עורך־הדין 8!
 להרצות הוזמן לידסקי צכי
 שירות של קצינים קורם לפני

ההר שמועד כיוון בתי־הסוהר.
 הצהריים, לשעות נקבע צאה

 הופעה לסיים עמד כשלידסקי
 עם קבע הוא בבית־המישפט.

 מהיכל לאספו שיבואו מארחיו
 לשירות בתל־אביב. המישפט

 מכונית היתה לא בתי־הסוהר
מכו שלחו לכן פנויה, פרטית

 להרצאה. לקחתו אסירים נית
 ועניבה כהה בחליפה לבוש

 במכונית לידסקי ישב שחורה
 והובל הנהג, ליד האסירים

 הבחינו בדרך ההרצאה. למקום
במכו שנסעו שלו לקוחות בו

 ברמזור לידו נעצרו אחרת, נית
 לשחרר ״אפשר לעברו: וצעקו
 דאגה!״ ״אל בערבות?״ אותך

 ״אני לידסקי, אותם הרגיע
בעצמי.״ אצא

 בוא עט שנה, מדי 8!
העו האמנים פושטים החגים,

 בצה״ל מילואים שירות שים
 רחבי בכל הצבא יחידות על

ב ומופיעים המורחבת הארץ
 כבשנים שלא השנה, פניהם.

 הי יוזמת נעדרה הקודמות,
 ירקוני, יפה הזמרת מיבצע,

 יפה כי הסתבר מההופעות.
 ראשי חינוך קצין עם מסוכסכת

 הצבא, לפני הופעותיה רקע על
 השנה להופיע סירבה ולכן
 צערה למרות החיילים, בפני

כך. על

ם ל 209615 הזה העו


