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 בהצלחה מתחרה
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מכיסו הפאתולוג שלף כאשר התעלסה בימעט המתמחה
חדשה כיפה חובש פרסמן ועקיבא הנרצח. מגוף עצם

 שרגא ראה נאשר ■י
 שחבר- מפא״י, ,מזקני ;צר,

 את הזעיק אלון יגאל הכנסת
ש כדי מפארים רכין יצחק

 מיפלגת־העבודה למרכז יבוא
 שימי ישל מינויו נגד ויצביע

 המיפלגה, כראש פרס עץ
 בדיוק זה תראו, ״תראו העיר:

 ב־ הזעיק אשכול שלוי כמו
החולה שרת משה את 1965

ספר הוא שחל כי הסביר, סקי
 היא שרה, אשתו, ואילו די

 ברצינות לו השיב אשכנזיה.
 מירון, שימחה הרב רבה

 ״הוא :הרבניים בתי־הדין מנהל
ה כי לספרדים שייר יהיה

האבא.״ לפי הולך ייחוס

הוח תל-אביב בעיריית ■
את לפנות שעבר בשבוע לט

 השטח מתוך העסקים מי׳שרדי
 העי־ שקיימה בדיון העירוני.

חד תוכנית-מיתאר הוגשה ריר,
 ראש־העיר ■למישרדים. שה

הת להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 שיסמן דויד סגנו עם ווכח

 החדשה ״התוכנית לו: ואמר
 את להרוס ,תפסיק מאד. גרועה

 ״אולי שיפמן: לו ענה העיר.״
 שאתה ויין, .ארצי את תיקח

 אלף שמונים מאה לו משלם
 לך יבנה ׳והוא לחודש, לירות

הורם?״ שאני העיר את
 סוער שהיה דיון, באותו ■1

 העי־ הנהלת חבר אמר ביותר,
 ליפקין, חיים שהודח, דיה

 אריה אגף-יהתברואה, לראש
 עלוב אדם ״אתה :קרמר
ו יסקי חיים הוסיף נפש.״
 תלך ״אתה קרמר: לעבר הטיח

 שאתה לפני ספרים לקרוא
אייתי.״ מתווכח

 שקט השבוע ימי במשך 8!
התש אגף ראש ישל מישרדו

 יצחק תל־אביב, בעיריית תית
כא חמישי, בימי אך כספי.

הכדור מיישחקי מתקיימים שר
 מישר־ מלא אירופה, לגביע סל
 כר־ לבקש הבאים באנשים דו

אלה. למישחקים טיסי־חינם
 בניו-יורק הרכילאים ■1

האמריק הכוכבת כי כותבום
סטרייסאנד כרכרה י אית

 שעזבה אחרי לניו־יורק, הגיעה
 הקליפורני ביתה את לזמן־מה

 פיטרס. ג׳ון וידידה־ילחיים
 מחזר עם מבלה היא במנהטן
 נש־ לדירתה שהגיע אלמוני,

 וכעבור בידיו, ענקי זר-פדחים
 לסיור עימה יצא שעות שלוש
 אותו מכנים הרכילאים בעיר.

 מסרבת -וברברה אקס״, ״מר
 גם היא זהותו. את לגלות

 עם שלה הרומן כי מכחישה
 אך סיומו. לפני עומד פיטרם

ביו האלמוני ידוע לישראלים
 מפיק־ אלא הוא אין — תר

ש מידצץ, ארנון הסרטים
 שם: הרכילאים כותבים עליו
 את מגלים היינו אילו ״גם

 באמריקה איש היה לא ׳•שמו,
!״הוא מי יודע

אילן הארץ, כתב 8!

 בשבט בט״ו שנולד שחורי,
 החליט זה, בשם כן על והנקרא

שכ אך יום־הולדתו. את לחגוג
 בתל־אביב וורמייזה ברחוב ניו

 להם. יפריע שהרעש טענו
 (״פריצי״) ם אכרה ידידו

הליבר סיעת דובר פריד,
ל דירתו את מייד הציע לים,

ה הלילה בשעות אד מסיבה.
 של שכניו התחילו מאוחרות

ו הרעש, על להתלונן פריצי
 ל־ בקריאה החוגגים על איימו

ייפסק. לא הרעש אם מישטרה,
 החליט מסיבה באותה 81
 גוכר־ רמי הטלוויזיה כתב
 ילקה לכן בדיחות. לספר ניק
 מארק דליה עורכית־הדין את

 לה סיפר ושם לחדר־האמבטיה,
 רמי הערב. כל במשך בדיחות
 מעמד, באותו להשתכר החליט
 שהוא בשמועה זאת ותירץ
ב המקוצצים בין להיות עלול

טלוויזיה.
הפלילי הכתב כר, יוסי 8!

 גם שהיה אחרונות, ידיעות של
 :לכל הסביר במסיבה, הוא
 אלה, בימים עלי שמאיים ״מי

האח בשבועיים להירצח. סופו
 שאיימו מי כל נרצחו רונים

 הרצל ׳וביניהם — חיי על
עוזר.׳׳

 דניאל איש־הטלוויזיה 8!
 השבוע מסתובב נראה פאר

 ב־ ההוצאזדילפועל במישרדי
 בתל- המחוזי בית־המישפט

 ידידים אליו יפנו כאשר אביב.
 לו יש אם ושאלוהו מודאגים
 נקרא הוא כי הסביר בעיות,

 פרקליטות במי׳שרדי לפגישה
ה בבית־אסיה, תל-אביב מחוז
 הכביש, של השני מעברו שוכן

 לו התברר לשירותים וכשנזקק
 כזה מיתקן שם למצוא אין כי

 את לכן!חצה הציבור. ׳לשימוש
 בשירותים להשתמש הכביש,

ההוצאדדלפועל. של
 כאשר הופתעו הכל 81

 פרסמן עקיכא הקברניט
ה האופנה את לעצמו אימץ

 והתל בבתי־המישפט, אחרונה
 כיפה כאשר למישפטו מופיע
 עור־ ראשו. על מונחת חדשה

על ביניהם מהמרים כי־הדין

נתן המשורר של אלמנתו השחקנית, )11111191 *11111
ו 1 י 1 /1׳ באזכרה ובכתה התרגשה אלתרמן, 1#י!י1 1/

 אמרה מעמד באותו איש־כסית. לחצקל שעבר בשבוע שנערכה
 אל־ נתן את וראיתי לכסית שבאתי פעם ״בכל :מרכוס רחל

טובות.״ בידיים נמצא הוא כי ידעתי כאן, יושב תרמו

 ש־ כדי אז, הפילוג לוועידת
 כן־גוריון. דויד נגד ינאם
 שרת כיסא־הגלגלים.״ רק חסר
 חודשים לכיסא, רתוק אז היה

 ממחלת־ מותו לפני מעטים
הסרטן.

מינה אשת-הסקרים 8!
ח מ  אחד על־ידי נתבקשה צ

 ל־. כדי סקר לערוד העיתונים
 המושך האיש הוא מי ברר

 שיט־ במיפליגית־העבודה, :ביותר
נתו אלון. יגאל או פרס עון
שלי משתי מורכבים היו ניה

יצ אלון, יגאל האחת: שיות.
 לווינסון, ויעקב רבין חק

 חיים פרס, שימעון והשנייה:
 נגיד זנכר, ומשה בר־לב

 תוצאות לשעבר. ישראל בנק
 של השלישייה לטובת היו הסקר
מ אהד עיל־כך ליגלג אלון.

 לצרף ״יכלו :פרס ישל עוזריו
 יוסף דב את פרס לשלישיית

 קוצרים היו ואולי זנבר, במקום
יותר.״ גדולה הצלחה

 החוקה-חוק- בוועדת 8'
 בחוק חברי־הכנסת דנו ומישפט
ש הוועדה ׳ובהרכב הרבנות

 כי הוחלט הרבנים. את תבחר
מח יהיו שבה ועדה זו תהיה

 ומחצית אשכנזים מחבריה צית
 דם ה״ב עדות־המיזרח. מבני

 עופר ״אם ישאל: שילנסקי
 המערך ח״כ של בינו שחל,
ב להיות ירצה שחל משה
 ישתייך, הוא חלק לאיזה וועדה,

ישילנ־ ?״ לספרדי או ׳לאשכנזי
 משה של אשתו (מימין) לרותי עתה יום בכל להיוולד עשויסית7איש חצקל

 להריונה האחרון בחודש נמצאת רותי חצקל. של בנו איש־כסית,
איש-כסית. חצקל של אלמנתו ולאה, משה בעלה לי, בנה רותי ליד ניצב בתמונה לבן. מקווה ובעלה
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