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הברנדי

 או״ הראשונה הגברת 8!
ץ גיירה כ  לשנות, תצטרך ;

 חייה. אורח את במיקצת ולו
 בעלה שנבחר לפני זמן־מה
ב קיבל כנשיא, ;בזן יצחק

 אופירה אורחים. כמה ביתו
כ לבושה מחדר־השינה יצאה

ל עד כימעט רכוסה שימלח
וביק בעלה אל ניגשה צוואר,

 לי תסגור ״יצחק, ממנו: שה
הריצ׳רץ׳!״ את בבקשה

יצ שערך קבלודהפניס !■
 לתפקיד, כניסתו אחר נבון, חק

 במשך רבת־משתתפים. היתה
 בתור, המוזמנים עמדו כשעה

 ויכלו הנשיא אל שהגיעו עד
 בתור זמנו את ידו. את ללחוץ
 שגילה בכך אכן אהא בילה

 אישים, לחקות מפתיע כישרון
 אני־ נשיא־מצריים את ובעיקר
אל־סאדאת. וואר
ל כי אגב, סבור, אבן 8
 באו״ם ישראל מישלחת ראש

ב מצויינת שליטה דרושים
 טוב, ומיבטא האנגלית שפה
העיק המשימות שאחת מפני
 היא בעל־התפקיד של ריות

האמרי דעת־הקהל אל לפנות
 כלי-התיקשו- באמצעות קאית,

 תשו־ המקדישים המקומיים, רת
האו״ם. לדיוני רבה מת־לב
 ז׳ק־ של מביקורה ספיח 8

 ״בעת :קנדי־אונאסיס דין
ש במטוס לה שנערך הסיור

 שר־הביטחון לרשותה העמיד
 סיפרה למצדה. וייצמן עזר

 ג׳ץ־ג׳ץ, בנה, כי ז׳אקלין
 גיבור של נלהב מעריץ הוא

 שומרון. דן האלוף אנטבה,
 שומרון את לצרף ביקשה היא

עו בישראל. מסיוריה לאחד
רי סא״ל צה״ל, דובר זרת

מז שהיתר. מי חרמון, חמה
כש רכין יצחק של כירתו

 המלווה והיתד, רמטכ״ל, היה
הת בסיור, קנדי ז׳אקלין של

 לו וסיפרה שומרון עם קשרה
המ הגברת של בקשתה על

 בטענה סירב, שומרון פורסמת.
עסוק. שהוא
שעב העוברים־והשבים, 8

 מישרד־ד,בריאות בניין ליד רו
קבו לראות נדהמו בתל־אביב,

 בהתגנבות־ קופצת אנשים צת
הרא הקומה מחלונות יחידים
 מישרד־ מנכ״ל אלה היו שונה.

 יעקג הפרופסור הבריאות,
הרופ אירגון יו״ר מנצ׳ל,

 עוזר זכות!, חיים ד״ר אים,
שגיא, אדי ד״ר המנכ״ל,

;;־ דבורה המישרד, ודוברת 1

 לשעה עד בבניין שנשארו ני,
ישי את כשסיימו מאוחרת.

 הדלתות כי להם הסתבר בתם,
ה זו היתד, מאחוריהם. ננעלו
שהצי גנני, שבחבורה, גברת

 לחלונות. מבעד לקפוץ עה
 זינקה נעליה, את חילצה היא

קפ האחרים מהחלון. ראשונה
אחריה. צו

 אליעזר שריד-,בריאות 8
 על באחרונה הותקף שוסטק,

מס אמצעים נוקט שאינו כך
ש המזון, תעשייני נגד פיקים
 הגיב ניקיון. על שומרים אינם

 אלא ברירה לי ״אין השר:
 מטעמים החסוי סיפור, לגלות

 מחלבת על נוסף קוליגאליים:
ס בירושלים, שסגרנו תנובה

 נוגה, טנא של מחסן גם גרנו
 התעשייה־ שר של החברה

 הו־ יגאל המסחר-והתיירות
 למים־ חברי שהוא רוכיץ,

לגה.״
 שר־הבריאות כשנשאל 81

 מישרדו את יעביר אכן אם
 שר־העבודה־והרווחה של לידיו

אוקטו בחודש כץ, י^ראל
בהס שהוסכם כפי הקרוב, בר
ה ד״ש, עם הקואליציוני כם

 עוד יהיה אז עד ״אם שיב:
 אתחיל אולי להעביר, למי

כך.״ על לחשוב
מת הבריאות במישדד 81

שבה הסודית השפה על לוננים

 בית־החולים אנשי משתמשים
 כבית־ בציבור המוכר יבא, ש

 מנכ״ל תל־השומר. החולים
מר הפרופסור בית־החולים,

 .משה ד״ר עוזרו שני, דכי
 מיכאל והפרופסור מודעי,

ב ביניהם לדבר נוהגים מודן,
ובחצ בקיצורי־מילים ישיבות

מתא הם וכך מישפטים, אי
לה מה עצמם לבין בינם מים
מאנ שאיש מבלי וכיצד, גיד
ל יצליח מישרד־ד,בריאות שי

מדברים. הם מד, על פענח
 מעל פומביות במחמאות 81

 העיתונאית זכתה גלי־האתר
 שר-הב- מפי נמיר, דבורה
 התוכנית שידור בעת ריאות.
 צה״ל, בגלי העיתונות רבותי
מזע פרט לשר הכתבת גילתה

 בנד ידע: לא קיומו שעל זע,
 אדם כל יכול דינת־ישראל

חו בה לאשפז דירה, לשכור
ול חשוכי-מרפא כרוניים לים

צו בלא בתודתנאים, החזיקם
 וללא לכך רישיון בקבלת רך

 שמיספר בתנאי זאת, פיקוח.
שר .12 על יעלה לא המיטות

 הכתבת מפי ששמע ד,בריאות,
מש מנדטורית פקודה זוהי כי
 עד בוטלה שלא 1936 נת

 ואמר: חטא על היכה היום,
 ידעתי לא באמת, מזעזע. ״זה
 בפעם זאת שומע אני כך. על

 לשינוי מייד ואפעל הראשונה,
 התוכנית, מנחה גם המצב.״

 (״שייקר.״) ישעיהו העיתונאי
 להעיר לנכון מצא פורת, כץ־

הפ זו כי טען הערת־הביניים,
 בישראל, ששר הראשונה עם

 אינו בתוכנית־רדיו, המופיע
ל או מהאמת להתחמק מנסה

 האומץ לו ויש אותה, טשטש
וה השר ידעתי.״ ״לא לומר:

 שדבורה ידעו לא עיתונאי
 מזעזעות עובדות חשפה נמיר
כרו חולים אחזקת על רבות
 כדי תוך גרועים, בתנאים ניים

 מתאים מוסד אחר חיפושיה
הוריה. עבור
 העיתונאי חזר כאשר 81

 של המו״ל קריגר, מוקה
 לאור היוצא פרטי עיתון רגב,
הוט ברודוס, מטיול דן, בגוש

משו מקולות לפנות־בוקר רד
 ביתו. ממירפסת שבקעו נים,

 שאלה חשבה ניטה, רעייתו,
 מהר חיש אך פורצים. הם

 מול עצמם את הזוג בני מצאו
 עוף־טורף, בז, של עיניו זוג

 מהבית היעדרם בעת שמצא
 שעל באדנית־ד,פרחים מישכן

סירב המוזר העוף המירפסת.

 גילד. אז ממושבו. להתפנות
 נקבת־בז, בעצם זו כי קריגר

 מגוזליה. שלושה על המגוננת
 דיי- הבז מישפחת הפכה היום

 קרי- מישפחת בדירת רת־קבע
 לביקור ממתינה שעדיין גר,

ב הטבע שמורות רשות אנשי
מ המוזרים שהעופות דירה,

חופשי. באופן בה טיילים
 מפקד־ לאשת קורה מה 8'

ש ישראל, במישטרת בכיר
ה משעות מביתו יוצא בעלה
מתפ וחוזר המוקדמות בוקר
 בדרך- 1 באישון־לילד. קידו
 עודף- לה שיש מגלה היא כלל
 לווילי הדבר קרה כאשר זמן.

 ניצב של רעייתו טיומקין,
 טיומקין, (״מוניה״) משה
 מיש- של תל-אביב מרחב מפקד
פת מצאה היא ישראל, טרת
 מצד מציירת. החלה היא רון.

 תחילה זכתה לא הבעל-השוטר
ציו החלו כאשר אך בעידוד׳

 הצטרף מבוקשים, להיות ריה
מס כבר הוא וכיום לתחביבה

 ומיב־ בדים בקניית לה ייע
ויקי, תציג הבא בשבוע חולים.

לשני אם במיקצועה, מורה
 ובת בשיריון המשרתים בנים

במו ציוריה את ),5( פעוטה
 אם גם ברמת־גן. העירוני זיאון
 נראה במקום, בעיות־חניד, יהיו

 המישטרה תרשום לא שהפעם
דו״חות.
 שריד יוסי חבר־הכנסת 8

 איילה הציירת לתערוכת בא
 שפתיחתה זייסר־רוברט,

ש במוצאי־השבת. שהתקיימה
לפני דקות כמה שהגיע ריד

ל נאלץ בערב, שמונה השעה
 היא איילה :הסיבה מייד. עזוב

ושל שריד של טובה ידידה
 שרון, אריאל שר־החקלאות

 לתערוכה. לבוא הוא אף שרצה
 ביחסים אינם ושרון שריד

 והפתרון באחרונה, משופרים,
 ישהה שריד כי היה איילה של

 ואילו בערב, שמונה עד במקום
 שמונה, אחרי רק יבוא שרון
ב מקומו על הכל יבוא וכך

שלום.
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 חופ- את ניצל שילוני, עזר

 כדי עליו שנכפתה שודהבוקר,
 שהגיש במישפט כעד להופיע
 נגד מיזרחי כצלאל הקבלן
 לקונן על־מנת הארץ, העיתון
ץ סגנו, באוזני ע ד  הנדלר, ג

 לבית־המישפט, הוא גם שבא
 שילוני הנמוכה. משכורתו על

 מש- כי הנדלר באוזני טען
 שקיבל האחרונה כורת־הנטו

 והקטנת היוקר תוספת אחרי
 7000בכ־ הסתכמה מדרגות־המס

 שילוני הביע סגנו באוזני ל״י.
 של מאבקם כי התיקווה את

 להגדלת המדינה שירות עובדי
 שיגיע לפני יסתיים שכרם
וב מתפקידו, פרישתו מועד
 מסכומים ליהנות יוכל זו צורה

 דמי־ה- בחישוב יותר גדולים
לו. המגיעים פנסיה

 פוסט, הג׳ורזלס עורך 8!
לפ מצרה. נחלץ ראט, ארי

 בת־ מעורב היה שנה חצי ני
 על- כשד,תבקש אונת־דרכים.

 אליהם להתלוות שוטרים ידי
 לגבות כדי לתחנת־המישטרה,

 זאת. לעשות סירב עדות, ממנו
 שבו כתב־אישום, נגדו הוגש
 בגסות. התבטא ראט כי נאמר

ל אמר ואף השוטרים באוזני
 עצמך על ״תשתין :מהם אחד

 שיגר ראט פירחח!״ ותתקרר,
 טען ליועץ־המישפטי, מיכתב

 ב־ לו המיוחסים הביטויים כי
 בשעת נאמרו כתב־האישום

 להגיע ביקש כאשר ריתחה,
 בבית־החולים, החולה אביו אל

 לאחר ימים שלושה שנפטר
הו היועץ־המישפטי המעשה.

הירושל השבועון לדיברי רה,
 הלי- את לעכב ירושלטון, מי

כי־המישפט.
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 עודד הערבית, הטלווייזה
 שר־הביטחון באוזני *עדור,

ה הטלוויזיה הוזמנה לא מדוע
 של פגישתו לסיקור ערבית

נכ של גדולה קבוצה עם השר
 לבקרו שבאו דרוזיים, בדים

 בב- עזר לו השיב בלישכתו,
מר ״הטלוויזיה דיחתו־הדעת:

 מאייר.״ גולדה את רק אה
 מוקד לתוכנית התייחס עזר

 העברית בטלוויזיה ששודרה
 ״נתנו וקבל: לכן, קודם יום
 זאת וחצי. שעה להופיע לה

 בלתי- הזדמנות בשבילי היתד,
 של מהטלוויזיה ליהנות רגילה
 סרט שם הציגו בדיוק ירדן.

הנש נפילת למאורע: מתאים
רים.
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 מתפאר ״אני השבוע: וייצמן,

 שנה כימעט כבר שאני בזה
אחת פעם אף הייתי ולא שר,

 המועלית וויצק, בהצגה רעייתו עם ביקר המפד״ל מטעם חבר־הכנסתגרמו אברהם
 ונשארת השחקניות אחת מתפשטת הסצנות באחת הבימה. בתיאטרון

 הוא הלאומי, בתיאטרון החזה חשיפת על דעתו מה מלמד כשנשאל בהפסקה חשוף. בחזה הבמה על
נגד.״ אני — גבר כל כמו אז אסתטי, לא זה אם בעד. אני אז אסתטי, זה ״אם :והשיב אישתו על הביט


