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 בן־הרצל, יעקב עינבל,
 אמר שלו ותיק ידיד כי מספר

 עם עובד שאתה ״מאז לו:
כהוגן.״ הלבנת השחורים,

 ציטטה במישפט־אונם
 את פידפד דרורה התובעת

 רבנו משה ששלח המרגלים,
 הארץ דיבת את הוציאו ואשר
 ארץ־אוכלת־יושביה. כי רעה,
 התובעת, אמרה חוששת,״ ״אני
ה דיבת יוציאו התיירות ״כי

אונסת ארץ היא כי רעה, ארץ
תיירותיה.״

לש איש־הפרקליטות 0!
ש ויינשטיין, יהודה עבר,
 כי אומר האזרחי, לשוק יצא

 אילון־מורה בעניין פסק־הדין
כל וכרוחו. כלשונו בוצע אכן

וכרו שרון אריק של שונו
לוויגגר. משה הרב של חו

 בית־המישפט במיזנון 01
 מעמד על בשיחה בתל־אביב,

מחוז- פרקליטת אמרה האשה,

"|י||| 1ו| הוא גם השתתף הפנטומימאי, (מימין) "111111 1
שייקה ידידו של יום־הנישואים במסיבת □ 11

 שלושת ארקין. ג׳וקי אחר, ותיק בפנטומימאי פגש שם אופיר.
 פנטומימה, של במופע אלה בימים המופיעים הפנטומימאים,

 לפגוש שמח הוא שתמיד אמר ג׳וקי אופייניות. בפוזות השתעשעו
 האירווויזיון במופע בזמנו השתתף בוקר הבמה. על רק ולא בעמיתיו,

 במישחק העסוק ושייקה, משלו להקה יש לג׳וקי בפנטומימה.
הזדמנות. בכל הפנטומימה, הגדולה, אהבתו אל חוזר תמיד ובבידוד,

1 ־| |1:1111 השחקן של בתו לידיה, אשתו עם שנות״נישואין 16 חגג השחקן־פנטומימאי, |
-: #1|יי 11״* * י י בתל״אביב השניים שערכו במסיבה שומכר. ישראל המנוח, האידישאי י \

הנרות את כיבה הצעיר הזוג נרות. 17 הונחו שעליה בעוגה תוראל איציק הגלריה בעל אותם הפתיע
לידיה. אמרה שנים,״ הרבה כל־כך כבר נשואים שאנחנו להאמין לי ״קשה בריקודים. ויצא

כי שפירא, דורית המרכז,
 בעלה משוחררת. אשה היא

בע הגרביים. את לבדו מכבס
 חילופי של בעייד, לו היתד, בר

 מצא הוא אך הגרביים, זוגות
 מהדק הוא — לכך פיתרון

ביט בסיכת גרביים זוג כל
משוח אשה אני ״מאז חון.

אמרה. ררת,״

מו ברוד הפרופסור 01
 מישרד־הבריאות, מנכ״ל רן,

 בכנס בפתודתיקווה שהופיע
 להשתלה, בכליות חוסר על

 רודפת שנים 10 זה כי גילה
 קשור הדבר טראומה. אחריו

 ה־ • שנות בסוף בהשתתפותו,
 חולים של בוועדת־קבלה ׳,60

מלא (כלייה בדיאליזה לטיפול
ומח הולך היום המצב כותית).

חולים ארבעה כל ועל מיר,

 לטיפול. אחד פנוי מקום יש
 יצטרכו שבו לרגע חרד ״אני

 של בית־דין להיות רופאים
החו גורל את ולחרוץ מטה,
 למוות, ומי לחיים מי לים,
 הוא אז!״ עשיתי שאני כפי

 היו מסרים במיקרה כי סיפר
״שתי :מועמדים ארבעה

 ילד ,25 בנות צעירות, נשים
 צעיר וערבי מבני־ברק 10 בן

צרי היו הרופאים מחאן־יוניס.
 בטיפול. יזכה מי לקבוע כים

 רפואיים לבטים אחרי לבסוף,
ה בגיל בהתחשב ומוסריים,

להח ובסיכוייו במצבו חולה,
 זכה להשתלה, עד מעמד זיק

 מ־ הערבי בדיאליזה בטיפול
חאן־יונים.״

0 ה העיתונאית 1 ד  הוז, ע
כדו האחרונה בשנה שכיהנה

 —תל־אביב פועלי מועצת ברת
 'מיכתב־התפטרות שלחה יפו,

ב המועצה, למזכיר ־ ד ן  ב
ר. אי  כי לו הודיעה היא מ

 כבר עבודתה את מפסיקה היא
 את כששואלים אדה. בימים

מת היא התפטרה, מדוע עדה
 יורקת איננה כי ועונה חמקת
 אבל שתתה. שממנה לבאר

 כי מספרים הקרובים ידידיה
 כי עדה הרגישה רב זמן מזה

מ כאשר גרוע שידוך עשתה
ש הרבות הצעות־העבודה בין

לעי הבחירות אחרי קיבלה
 דווקא בחרה תל-אביב, ריית

 לא כי על רגזה היא במועצה.
 וטלפון מזכירה אפילו קיבלה
 הדובר- אצל שנותרו ישיר,

ב החליפה. שאותו הפנסיונר
 בעבודתה התיסכול מרגעי אחד

 עם לעבוד לי ״נשבר נאנחה:
 היא עכשיו נאפוליונצ׳יקים.״

 בבחירה, יותר להצליח מקווה
מעניי להצעות־עבודה ומצפה

נות.
 ההסתדרות, לחגיגת 0|

שהת שנים, 59 לה במלאת
 הגיע התרבות, בהיכל קיימה

 בן נאום כשבידו בן־מאיר דב
 אותו הזהירו עמודים. תישעה

לקצ ויש מדי, ארוך נאומו כי
 התעקש זאת בכל למחצית. רו

 והופסק הנאום, כל את לשאת
 חסר־הסבלנות הקהל על־ידי

 כבר קצובות במחירות־כפיים
 הגיב השלישי. העמוד אחרי

״לא הבמה: מעל בן־מאיר
 כל את אסיים אני לכם, יעזור

ועשה. אמר דברי!״
 הוא מאד איש־פעלתן 0!

אח נתן. אייכי ספן־השלום
 החליט מיבצע־קמבודיה רי

 בתל- המצוקה שלילדי אייבי
 הוא עזרה. כן גם מגיעה אביב
 אנשי־הטלוויז- על עתה עובד

 כדי ערב־מופעים, שיארגנו יה,
 רח־ מהאנשים תרומות לאסוף

 ילדים למען בארץ בי-הלב
ישראליים.

 של דוברו שהיה אחרי 01
 שימחה לשעבר, שר־האוצר

 עמיקם החליט איליו,
 שממנו למקום לחזור שפירא

הש תל-אביב. עיריית — בא
עי לראש כיועץ מונה בוע

שלמה תל־אביב, ריית

 מוכר אינו עדיין ,22ה״ בן הצעיר השחקןשויסה מאיו
ה הקומיקאי אלן, וודי כמו בארץ

 להיפגש כדי בא לשם בארצות״הברית, בביקורו אולם אמריקאי.
 והנשואות רבות, שנים ראה לא שאותן (בתמונה), אחיותיו שלוש עם

אלן כ״וודי שם העיתונאים על-ידי כונה אמריקאיים, לגברים כולן

 חזר ילדים, 11 המונה במישפחתו, התשיעי הבן מאיר, הישראלי״.
 נשר אבי של החדש בסירטם מככב הוא לעבודה. ישר ונכנס ארצה
 בראיון גולדנברג. חלי השחקנית״דוגמנית של לצידה הראל, ושרון
 אמריקה, של מגודלה התפעלותו על סיפר אמריקאי לעיתון שנתן

הקטנטונת. מישראל שבא אחרי שבה, העצומים והמרחבים

ט, (״צ׳יצ״׳) ה  תיק- לענייני ל
לתיי האגודה ומנכ״ל שורת,

 היה עמיקם בעירייה. רות
 נערכו כאשר להט של דוברו

 לפני לראשות־העיר, הבחירות
אחדים. חדשים
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