
 לעליזה !והורה אחרת מזכירה
 עליזה הלישכה. את לעזוב

 אפשר אי כי וטענה סירבה,
 לאחר זו, בדרך !אותה לפטר

 למצוא מבלי עבודה, שנות 17
 לא לנדאו אחרת. עבודה לה

 אל להכניס הורה אולם הגיב,
ה עבור שולחן- עוד הלישכה
 את !ניתן שלה החדשה, מזכירה

הסמכויות. כל
 לישכת ראש לג, זהבה !■ .

אדליד, שימחה שר־האוצר
 גם הלישכה ראש ישד,יתד, .מי

 הקודמים, האוצר שרי אצל
 רבי־ ויהושע ספיר פינחס
 עבודתה. !את עזבה נוביץ,
 כי זהבה את האשים ארליך

 את דבר לעיתון שהדליפה היא
ה מחירי את להעלות הכוונה

 כשומרת־ הידועה זהבה, דלק.
הכ מעתונאים, וד,נרתעת סוד

 ״את וכל. מכל זאת חישה
!תגו ארליך. לה אמר שקרנית,״

 ״אני הייתה: זהבה של בתה
 כל האחרונה בשנה שקרנית?

לח היה בלישכיה שעשיתי מה
 כאשר שלך.״ השקרים על פות

 זהבה קמה דבריה את סיימה
 כי ילארליך והודיעה ממקומה

מתפטרת. היא
רד המדינה, שרות נציב !■

 אמר: גלגלים הטלוויזיה לסידרת
 היא גלגלים, היו לסבתא ״אילו
חדסון.״ רוק היתר,
 ההרכב על הדיון בעת 81
 ח״כ נאם הממשלה של החדש

כ גרופר פסח הליברלים
 ראש־ של נאומו לפני אחרון,

 עוד בנין♦ מנחס הממשלה
 קרא לנאום, גריופר ׳שעלה לפני

הצ ובהן קריאות, בגין לעברו
 גרופר לנאומו. לרעיונות עות

ה את רבה בתשומת־לב רשם
או ראש-הממשלה, של הצעות

 :בגין התלונן הנאום אחרי לם
 כל הבין. לא אבל שמע, ״הוא

 לבסוף יצא לו, שאמרתי מד,
הפוך.״
 יושב־ראש של נסיונותיו81
 ח״ב בכנסת, העבודה סיעת

 סולחה לערוך שחל, משח
מעון ׳המיפילגה מזכיר בין  שי

 חיפה, עיריית ראש לבין פרס
 גוראל, אריה איש־המערך

 אינו גוראל בתוהו. כה עד עלו
 פרס ניסה מאז פרם, עם מדבר

ה רשומת ׳מראשות להוציאו
 !חיפה, עיריית לראשות מערך

 את לנו יפסיד ש״גוראל בטענה
 שיחל ישל לפניה בתשובה חיפה.״

להי מוכן ״אני גוראל: אמר
שלי, בלישכר, רק פרם עם פגש

 מהאוניה פליטים כמה לראיין והלך בפיליפינים נמצא צה״ל, גלי שדרןאנסק׳ אונס
 החלטת על שמעת אלכם: שיחה• לו היתה בתמונה הפליט עם הנודדת.

 אתה :אלכט כן. : הפליט 1 מרוצה אתה : אלכס כן• : הפליט 1 פליטים 100 לקלוט ישראל ממשלת
 לך יש אבל :אלכם לאמריקה. רוצה אני לא. אני :הפליט ז לישראל שיבואו 100ה־ בין להיות רוצה

לאמריקה. דבר של בסופו ואגיע אחכה אני אבל פה, גיהינום זה :הפליט !מכאן לצאת הזדמנות

 פתיר שרון נשאלה כאשר
 גדולה, מסיבה רוצה היא ׳אם

 מצה אני ״לא. השיבה: היא
 כל ובלי המישפחה, בחוג רק

אבא." של החברים
 שימעון של ראש־לישכתו 8!

 :אינו ׳אפלבאום, בועז פרס,
 מה- חבר׳ת־הכנסת את אוהב

 שטרן־קטן, שרה מפד״ל,
 שנקלט הכינוי ארג לד, והמציא

 :הכנסת במיזנון במהירות
 ה־ שטרן־קטן הטבחית״. ״שרה
 עם בכנסת מסתובבת דתיה
ה בא ומכאן לראשה, שביס
כינוי.
 (״חי- שיחיאל אחרי 81
 עוזר שהיה מי ׳גוטמן, ליק״)

 מידידיו קיבל שר־המישפטים,
ד,מיש־ היועץ של הג׳וב את

 יתיז־ בליווי ניגנה שבו שלים,
 אחרי י׳ום רשות-השידור מורת

 שם, מכונית־התופת שנמצאה
 פיצוץ ׳נגינתה באמצע שמעה

 הנידה לא הפסנתרנית מרעיש.
ש מה לנגן. והמשיכה עפעף,

 אחד בסך־הכל היה התפוצץ
ה מצלמות של הפרוז׳קטורים

 של ■להבה שהוציא טלוויזיה,
 על גם רסיסי־יזכוכי׳ת. וכמה אש

 כמה ניתכו בתיזמורת הצ׳לו
נימשך. הקונצרט אך רסיסים,
 האחרון בפסטיבל-הזמר 8

האי כוכב כהן יזהר היה
 לבצע הוזמן לא השבוע רוע.

פסטי באותו אחד ישיר אפילו
להת זמן אין ליזהר אך בל.

 שבו מועד באותו ממש אונן.
 יזהר ישיר המופע, כאן ייערך

דו־ בפסטיבל־שירים בשווייץ,

 אשתו, את מידידיו. שניים עם
 ישאיר הוא אור, שימרית

 ה־ מן לא היא אך בארץ, פאן
 שלה, הבוטיק מילבד מתבטלות.
 היא שלה, לשירים וה׳תמלילים

 ספר־׳שירים על עתה עובדת
 עם בקרוב. לאור שתוציא חדש,

 יערית בבית יישארו שימרית
 הקודמים, מנישואיה ,11ה־ בת

 המשותף בנם השנה, בן ויותם
 יבקר בלונדון בני־הזוג. של
מני טלי, שלו, בתו את יוסי

 שם המתגוררת הקודמים, שואיו
 ארצה, יחזור כאשר אמה. עם

 הבית את לשפץ הזוג יתחיל
בנווה־צדק. שקנו החדש

 צעירה כוכבת של חייה 8!
 זאת צוף, שכולה נופת אינם

 של אמה עצמץ, חניה סיפרה
של הצעירה הכוכבת ענת,

111^111 ,1 1 :  לפתיחת הגיע גסטרונומיה, לענייני כתב גם שהוא העיתונאי־סופר 0
 את סובל שאינו ואמר בעיר, בבית״מלון אידישית מיסעדה [1 #|

שרצה נתן, אייבי שכאלה. אירועים מיני בכל סנדוויצ׳ים האוכלים האלה, העיתונאים

 נאלץ הממשלה, על־ידי לו נגנב והרעיון ארצה, ויאט־נמים, פליטים להביא כל־כך
 משרות אלו מלצריות מיסעדה. באותה העובדות הוויאטנמיות במלצריות פיצוי למצוא
בחברתן. אייבי נראה (משמאל) בתמונה רבה. חריצות ומגלות במיסעדה נעימה אוירה

פריד (״רמי״) אכרהם רד״
ל הקוראים מגדולי הויא מן,

 !והוא ׳מאחר החגורה, הידוק
 השונים הוועדים נגד העומד
 הדורשים ,עובדי-ד,מדינה מקרב

ש בשבוע אולם שכר. תוספת
 החגורה את פרידמן התיר יעבר
 ׳וקיבל דרש הוא עצמה. שלו

 חדשה, וולוו־סטיישן מכונית
ש שליו, הישנה הוולוו במקום
.1977 משנת־ייצור היתר,
הת רגין יצחק ח״כ 8!

 ראש־הממ־ שהיה בעת פרסם
 לסבתא ״אילו באימרה: שליה
 שיכלל השבוע גלגלים.״ היו

ובהתייחסו אימרתו, את רביו

להת כדי יבוא הוא אם ורק
כמובן. מסרב, פרם נצל.״
 שר־האנר־ נשאל כאשר 81

 הוא אם מודעי יצחק גיר,
 שקיבל הנוסף מהתיק מרוצה
 השיב: התיקשורת, תיק לידיו,

 (שר־ד,תחבורה-עמית ״מאיר
 לי אמר הקודם) והתיקשורת

 זה ה׳תיקשורת את לקפל כי
 את לקבל מאשר טוב יותר

 כי ביחד, והתיקשורת התחבורה
התח״ת.״ שר אהיה אז

 יועץ של הצעירה בתו 81
 תיקש׳ו־ לענייני ריאש־הממשלר,

 בשבת חגגה פתיר, דן רת,
ישלה. בת־המיצווה את האחרונה

 בכנסת, המערך סיעת של פטי
ב יזה תפקיד יעזוב כי נראה

 המועמד היה גוטמן הקדם.
 קו״ טדי ברשימת 17 מיספר

 ירושלים, עיריית למועצת לק
 מנדטים 16ב־ זכתה והרשימה

 לגוטמן נודע לאחרונה ביליבד.
 גזית אריה המועצה חבר כי

ו מהמועצה, להתפטר עומד
 מחלקת מנכ״ל תפקיד לקבל

 ייכנס ׳ואז בעירייה, החינוך
. במקומו. גוטמן

 להימשך, חייבת ההצגה 8!
 הפסנתרנית היטב יודעת זאת

ש בקונצרט זלצמן. פנינה
בירו־ הטלוויזיה עבור הקליטה

 אותו תלווה כזמר־אור׳ח. מה,
 והאחיות, האחים להקת שם

בי אלפא שלו והלהקה מאחר
חו כמה לפני התפרקה תא,

ב הוקמה להקה אותה דשים.
 שירו יעבור במיייוחד שעתו

הרא במקום שזכה אבאניבי,
 בתחרות דגם בפסטיבל גם שון

האירוויזיון.
ה של היפה השחקן 81

 וור־ יוסי הישראלי, קולנוע
 ללונדון נוסע אינו ז׳נסקי,

 אלא סרט, באיזה להופיע כדי
 ולמצוא בשווקים לפשפש כדי

 הוא שאותם עתיקים, רהיטים
בשותפות בארץ, כאן ימכור

סיפ הניה חדש. ישראלי סרט
 לקום בעיה יש שלענת רה
 וכל כל־כך, מוקדם בוקר כל

 ״עוד עליה. נמאס ממש העניין
 עוד ׳שאעשה עד זמן הרבה יקח

אמה. לדברי ענת, אמרה סרט,״
 גדל־ הישראלי הפסל 81

 קדישמן מנשקה המידות
 בכללי כידוע, !מתחשב, אינו
 בניו־יורק האחרון ביקורו טכס.
ל כשהוא למועדון־לילה הגיע
 קצרים מכנסיים כהרגלו בוש

 רועים ומקל עץ קבקבי ונועל
 רועים במסע אליו, נילוו בידו.

ו צפריר שדמה הצייר זה,
רווח. זאב השחקן
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