
מזרחי $ כרמל
י "<קכ וזכרון לציון ראשון קני נד

 גולדה ואת ספיר, פינחס
 אחריו החרד,־החזיק מאיר.

 נשיא- את שחיקה אכן, אבא
 אד־סא־ אנוואר מצריים
 יעקו־ גד ח״כ ואילו דאת,

עצ אכן אבא את חיקה כי
 את גם הפצרות ואחרי מו,

מ כשביקשו ראש־הממשלה.
 מישהו, שיחקה שריד יוסי
 חברי- על פיליטון מכיסו שלף

 חב־ באוזני אותו וקרא הכנסת
ריו־לסיעה.

 ״האנס על דיברו במסיבה 8!
 כי נאמר השאר בין המנומס״.

 עמי לב־ שלמה האיש,
ה ג׳קיל, ד״ר הוא (תנעמי),

 והמפרנס לעבודתו, בבוקר יוצא
 ומיסטר בכבוד, מישפחתו את

 פוגעת כשמחלתו בערב, הייד
 ״מחלה־ :בר־לב חיים הגיב בו.

 — מסרטן טוב יותר זה מחלה,
!״אותך שתופסים עד

■ צי טובה דבר, כתבת !
אר העיתונאי של בתו ,,מוק

 בין מישאל ערכה צימוקי, יה
 הכנסת צאת לפני חברי־הכנסת,

 חברי את שאלה היא לפגרה.
 לבלות עומדים הם כיצד הבית

 הח״כים, נשות כל חופשתם. את
הצעי הכתבת על־ידי שנשאלו

 את לשאול ״עליך ענו: רה,
לשע ראש־הממשלה רק בעלי.״

 :לה השיב רכין, יצחק בר,
אשתי.״ את לשאול ,.עליך

 בארצות- ישראל שגריר 8!
שו דיניץ, שימחה הברית,

ב בחופשת־מולדת. בארץ הה
 אורח־הכבוד היה שעבר שבוע

 מרדור, גוני של בחתונתה
 מוניה של ובתו מפיקת־רדיו

ה מל״ח ועדת יו״ד מרדור,
 סכיר לרוני שנישאה עליונה,

 שבכפר-שמד- הוריה בית בגן
 של אמו אחי הוא דיניץ יהו.

 ממדרגה כבדרן והתגלה החתן,
מעו וכמספר־בדיחות ראשונה

 מרגע דקות חמש בתוך לה.
 דיניץ עמד כבר למקום הגיעו

 והלך, שהתרחב מעגל, במרכז
 התחרה הנוכחים. את והצחיק

 של אחיה מרודה, רמי בו
 של עסקיו מנהל שהוא הכלה,

 מורים הצרפתי המיליונר
 של ובעלה בישראל, קאהן

דו בלישכת רב־סרו אוסנת,
 של מזכירתו שהיתה צה״ל, בר

 אל־ (״דדו״) דויד רב־אלוף
כרמטכ״ל. כהונתו בתקופת עזר

 שהפך הוויכוח אחרי 81
 יגאל ח״כ בין תיגרר״ כימעט
 לבין לע״ם, חטיבת איש כהן,

ה בוועדת גרופר, פסח ח״כ
ב שדנה הכנסת, של כספים
 למס־ההכ־ דיווח מחובת פטור
 עדי המערך ח״כ הגיב נסה,

 שמייצג ״המושבים 'אמוראי
 נקמתם את נוקמים כהן, יגאל

 שאותם הפאודלים באיכרים
גרופר.״ פסח מייצג

 אליעזר שר-ו־,בריאות 8!
ה רשת בצוות פגש שוסטק
 אן.בי.סי. האמריקאית טלוויזיה

 מאנשי- אחד אל פנה הוא
 ואמר ישראלי, שהוא הצוות,

 מצלמים אתם פעם ״בכל לו:
רו לא אני פעם אף אבל אותי,

 השיב בטלוויזיה.״ עצמי את אה
 :לצון דרך איש־הצוות, לו

 ב- חופשי כרטים־חבר לי ״סדר
מס ואני לאומית, קופת־חוליס

 כמה בטלוויזיה הופעות לד דר
 :שוסטק השיב רוצה.״ שאתה

שתצ מתי פינקס. צריך ״לא
 בבר אני אלי. תתקשר טרך,
!״לך אדאג

 אורי החוזר־בתשובה 81
 אחרי לאב, שוב שהפך זוהר,

 את לו ילדה אליה שאשתו
סיפר איתמר, הרביעי, בנם

 ראש־הממשלה, כשנפגש 8
ה שר־החוץ עם כגין, מנחם

עמ ואנס, סיירוס אמריקאי
 והמתינו הטלוויזיה צוותי דו

 העיתונות. אל ייצאו שהשניים
אנשי־בי־ אליהם ניגשו לפתע

 מיפלגת־ יו״ר של עוזרו 81
 אפדכאום, בועז העבודה,

 שנערכה במסיבה הכוכב היה
 אשל תמר ח״כ של בביתה
 היוצאים סיעת־המערך, לחברי

שלו שהבוס אחרי לפגרת־הקיץ.

שבו כר*לס, חיים לשעבר,
 כ־ כיהן כאשר עוזרו היה עז

 ניסה. שר-המיסחר-וו;תעשייה
 בציבור, שירה לשווא לארגן
 לחיקויים, לעבור בועז הציע

המנוח, שר־האוצר את וחיקה

 שיסל אן בארץ. ביותר המצחיק האיש נחשב מצחיקים, ישראלים הסרט במאישיסל צבי
 לירושלים שנסע אחרי במדינה. עצוב הכי האיש הוא כי שעבר, בשבוע טען,

כי סופי, באופן הבין, הפעם כי שיסל התוודה איתמר, בנו הולדת את זוהר, אורי ידידו, עם לחגוג
ל שיחזור סיכוי שאין כמעט

ב בדיקה לערוך ודרשו טחון
במ התרגזו, הצלמים מצלמות.

 כי שסיפרו בהם, הזרים יוחד
 יש המצריים לאנשי־ד,ביטחון

 מהצלם מבקשים הם שיטה.
 מיל אל המצלמה את לכוון
פיר זאת לעומת וללחוץ. פניו,

 הישראליים אנשי־הביטהון קו
 המהומה בתוך המצלמות. את

 ראש־הממשלה יצא והצעקות
 כי לו הסבירו קורה. מה ושאל

ש גרמו הביטחוניות הבדיקות
 הספיקו לא הצלמים מרבית
 דאגה, ״אל :בגין הגיב לצלמו.

בש פעם עוד ואצא אמתין אני
 ראש־הממ־ היה. וכך בילכם.״

 ואחר-כך בחזרה, נכנס שלה
ל הצלמים שכילו החוצה. יצא

 קידה כלפיהם החווה צלמו,
הייתי?״ איך ״נו, ואמר:

 אמריקאי במחסן אי־שם
 משעשע טלוויזיוני קטע מונח

 ראש־ בגין. מנחם של ביותר
 צוות על-ידי רואיין הממשלה
 מחוף־אל- לשידור אמריקאי,

לעוז סיפר ההסרטה לפני חוף.
ל התכונן כאשר בדיחה. ריו

 כדאי ״האם :שאל התחלה,
 בעת הזאת בבדיחה להשתמש

 כי הבחין לא הוא השידור?״
פו כבר והרשם־קול המצלמה

 אך בסרט, מופיע זה קטע עלים.
כמובן. הוקרן, לא

;ביי
!8

חדש. סרט צילומי כעת מתכנן שיסל בקולנוע. זוהר אורי עם

 חדשה סידרת־השמצות 8'
 בימי הכנסת למיזנון הונפקה

מספ מהן אחת טרום־הפגדה.
 שרה חברת־הכנסת כי רת

 שמה את שינתה קטן שטרן■
שטרן־חוי. לשרה

 לראש־ נוגע אחר סיפור 8!
 ראש־הממשלה, של לישכתו
 בדרך־כלל, קדישאי. יחיאל

 ״מה קדישאי את שואלים כאשר
 ״עם :להשיב נוהג הוא ?״ נשמע

מספ כך כעת, חי!״ ישראל
 הוא המערך, מן המשמיצים רים

חיי.״ ישראל ״עם משיב:

 חמנוח חמתאגרף של הנכורח בתו
מינ אולימיפיאדת מחללי רומנו, משה

 על שהתקיימה מפוארת, במסיבה שלה בת־המיצווה את חגגה כן,
 יחסי- אשת אושרת, של אמה בהרצליה. יחדיו שחוברו גגות שני

 טבח אלמנות כל את לחגיגה להזמין דאגה רומנו, אילנה הציבור
 סעד שלדבריה ישעיהו, ישראל לשעבר, הכנסת יו״ר את וכן מינכן
יחסי״רעות. המשפחה עם מקיים הוא ומאז באסונה, רבות אותה

בגין את חיקה ובגין אבן, את לאנשים
הנכונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

חיקה יעקוב׳ סאדאת, את חיקה אבן


