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ם י ש נ א
 לשמש. ניגלו שבד. בצורה תלוי

 קיבל נוף עקיבא חבר־הכנסת
 האף. במרכז בדיוק מכת־שמש

 אדום, אף עם מאז מסתובב הוא
שונות. במישחות ומרוח נפוח

מס פאר מני המנחה 91
 כשניכר האחרונים בימים תובב

חוש ידידיו מבולבל. שהוא בו
 מני של פיזור־הנפש כי בים

ההו לקראת מהתרגשות נובע
 של כמנחה שלו הראשונה פעה
 ששואל למי אולם כותרת. עלי

 ״לח״כ :אחרת מני מסביר אותו
 נולד פלאטו־שרון שמואל

 הסטאטיס־ את לי הורם וזה בן,
 אמר חודשים כמה לפני טיקה.

 ארליך, שמחה שר-האוצר
 בישראל שנולד תינוק כל כי

 דולאר. 4000 של חוב עם נולד
 הורס פלאטו־שרון עם העניין

 של הסטאטיסטיקה את לי
ארליך.״

 הם גופתו את כשמצאו עיו.
 :בדם שנכתב פתק לידה מצאו
 להציל באים לא אתם ״למה
 סיפר נקמה.״ מת. אני אותי.

 כל יצאו ערב ״מאותו :לנס
בכיסי עפרונות עם השומרים

 יותר קל להם שיהיה כדי הם,
 האחרונים, הדברים את לכתוב

 פתקאות עם כבר שיצאו והיו
מוכנות.״ כתובות

 מייד האחרונה הבדיחה 9!
 של מידידיו לאחד דווקא חסת

ל הרעב שובת נתן, אייבי
 שאייבי לאחר השלום. מען

 חלקת־ כבר רכש הוא כי סיפר
 בבית־הקברות טוב במקום קבר

 סכום תמורת שאול, בקריית
 החליטו לירות, אלף 18 של

 חיסכון תוכנית על הבנקים
 צמוד לדולר, צמוד נוספת:

לקרקע. צמוד או לאינדכס
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 ביקר שעבר בשבוע 91
הפרו משרד־הבריאות, מנכ״ל
 בבית- מנצ׳ל, יעקוב פסור

ש החדש הפסיכיאטרי החולים
 אינו שעדיין בבאר־שבע, הוקם

 מדוע, שאל מנצ׳ל מופעל.
 לעשות עוד ״צריך לו: והשיבו
 בית־החולים.״ למנהל מיכרז

 קרא המנכ״ל בפמליית אחד
 לעשות עוד ״צריך :מאחור
!״הפציינטים בין מיכרז

 מיכתב־תלונה בעקבות 91
 עו־ קריית־ארבע, איש ששלח

 העצני, אלייקים רך־הדין
ל השמאלניים, שידוריו נגד

 יעקוב׳ המנחה של דעתו,
הג ברדיו, אגמון (״יענקלה״)

 את רדיו בתוכנית אגמון דיר
 דירות של ״סוציולוג :העצני
בחברון.״ ריקות

 שדה פינחס הסופר 91
 הוא כי לראשונה השבוע גילה

 עומד הוא וכי בציור, חוטא גם
ב שלו תערוכת־ציור לפתוח

הז באותה הקרובים. שבועות
 דעתו מה שדה נשאל דמנות

ה והוא מבקרי־הספרות, על
 את מכיר אדם ״כל שיב:

 הולך בלילה, קם שהוא התמונה
 האור את מדליק למיטבח,

 הם שלי המקקים מקק. ורואה
 הוא שלי ספר כל המבקרים.

 שבמיטבח זה כמו גדול, אור
 גם יש לעשות, ומה בלילה,
במיטבח.״ מקקים
 מחקר פירסום לאחר 91
 צעירים כי שקבע סאלד, מכון

 18ל־ 14 בין בגילים ישראלים
 המצוי הערבי דמות את רואים

 ושיכור, מכוער כנמוו־קומה,
 אוסר שהאיסלאם למרות וזאת

 הופיעו אלכוהול, שתיית על
 ב־ משכילים ערבים שלושה

 כל בתל־אביב. ערב־ראיונות
 פי על עצמו את הציג אחד

 ואליד המורה המחקר. תוצאות
 מ־ למעלה שגובהו צאדק,

 הנמוך.״ ״אני :אמר מטר, 1.80
 אל־קאסם, סמיח המשורר

אל בטיפת מעולם נגע שלא
 כ״ד־,שיכור.״ עצמו הציג כוהול,
 ואתד מוחמד העיתונאי ואילו
כ״מכוער.״ עצמו הציג
 השומרים, מוותיקי אחד 91
(״קו יעקוב בית־אלפא איש
 חוויות השבוע סיפר לנס, בה״)

ה מרכז היה שבה מהתקופה
 בשנות יזרעאל, בעמק שומרים

 כששמר כי סיפר לנס .20ה־
 יריה. נשמעה הלילות באחד

 עצמו, קובה ביניהם השומרים,
 לזה: זה ואמרו התרגשו לא

 למות.״ אי-אפשר אחת ״מידיה
 כי התברר בבוקר למחרת רק

 חיים בשומר פגעה היריה
 הלילה כל שנשאר ברוק,

מפצ- שמת עד בדמו, מתבוסס

 בטקס האורחות אחת היתהזלמנסון סילוויה
 על- מלווה כשהיא ברית״המילה,

 קלמנוביץ, פלאטו. של עוזרו שהיה מי קלמנוביץ, שבתאי האמרגן ידי
זלמנסון. של קרוב ידיד הוא רוסיה, יהדות בעניני לעסוק הממשיך

 לברית שבאו השרים משני אחד היה שר״הקליטה, 1|לוי דויד
 שוסטק אליעזר שר״הבריאות היה השני המילה.

 בתמונו לוי מאחרי מוזמן. הוא שאליה ברית־מילה לכל לבא הנוהג
חברי־בנסח שלושה עוד רק לברית הגיעו מילבדו אמיר. ז׳אק ח״כ

 שהופיעו החתיכות ממבחר אחת היתהשאולי מנדי
 והיא פלאטו־שרון, יואב של לברית־חמילה

 בלטו מנדי מילבד באוזן. עגיל לו שהיה בלתי״מזוהה, צעיר עם באה
הישר כלתו יפהפיה, בלונדית בראונר, דליה פלאטו של הגן בשטח
 בארץ הנמצאת בראונר, ארתור הגרמני מפיק־הסרטים של אלית

גולש. שחור שער בעלת יפהפיה גרינשפון, וענת מולדת, בביקור

 לבריתי בא המפורסם, מנטש הואצרפת* אברהם
 וידידו לילי אשתו עם יחד המילה

 מיזרח עתה שמנהל מישפט־חדיבה, בעיקבות מיזרחי. בצלאל הקבלן
 להראו טרח ואף המסיבה, מוקד היה הוא ״הארץ״, העיתון נגד
 ה אומרת שבהם המישפט, מפרוטוקול קטעים אותו הסובבים לכל

מיזרחי] נגד ראיה שום ״הארץ״ פרקליטי הביאו לא כה עד כי שופטת

איר משעשעת תקרית 91
(״מו מרדכי לעורך־הדין עה

 מעורכי־ה- אחד שורר, טי״)
שורר, ידלין. אשר של דין

 סיטרואן מסוג במכונית הנוהג
 במכוניתו לקחת נוהג די־סי,

 ולהחזירו רמלה מכלא ידלין את
יוצא שידלין פעם בכל לשם,

 הכלא שסוהרי עד לחופשה,
 ״המכונית מכוניתו: את מכנים

 השבוע מימי באחד ידליך. של
במכונית שורר הבחין שעבר

הס אחריו. הדולקת מישטרה
 :׳בהתנצלות השוטרים בירו

 מבית■ ברח שידלין ״חשבנו
הסוהר.״
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