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בוחוק־הפלילי פקידיו על איים יצי וצ

 זוזרירה השחקנית 8!
התיאט עם שנסעה חריפאי,

התיאט לפסטיבל הקאמרי רון
 שבסקוטלנד, באדינבורו רון

 הסופר בעלה, את עמה נטלה
 בתם ואת שבא, שדמה
ל־ מתכוננת המישפחה איה*

 הרדיו בתוכנית נשאל, כאשר
 דובר־ באם הרשת, צבעי כל

 עיתונאים לקחת הפסיק צה״ל
 :ענה הצבא, של לפשיטות

 הבחורים מי שראיתי ״אחרי
 אני שם, המצוקים על שטיפסו

אזרח שהוא שאיזה מאמין לא
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 גם ואנשי״בוהמה, רבים זמרים מילבד באו, לחתונה שרעבי. שושנה
כאשר עליז, מופע הפכה המסיבה פרס. שימעון חבר־הכנסת

והשמיעו עלו החתן, ידידי זמרים,

 עם ובסקוטלנד באנגליה טייל
הצ זכתה שבו הפסטיבל, תום
 באחד וליידנטל יעקובי גתם

הראשונים. הפרסים
מע של הצבאי כתבו 8
ה היה ארז, יעקוב ריב,

לש שהצליח היחידי עיתונאי
בלבנון. באיזור־הפשיטה הות

לרקוד. מפרס ותבעו זימרה קטעי

 החברה זאת. לבצע היה יכול
 כושר בעלי היו שם שצעדו

בלתי-רגיל.״
 השבוע בדבר במדורו 8'

 הקבלן את כרנע נחום ראיין
 יחסיו על מיזרחי בצלאל

 :מיזרחי אמר צה״ל. אלופי עם
ה על שציפצפו המעטים ״אחד

 שלי המישפט בעת עלי חרם
 שר־ היה הארץ העיתון נגד

 דיין. מיטה לשעבר, החוץ
 שר־החוץ, עדיין היה כאשר

המכו את לפעמים עוצר היה
 מיז- :וצועק ביתי לפני נית

החוצה.״ צא רחי,
 שר־החק- עם יחסיו על 8!

 סיפר שרון, אריק לאות,
 אלי בא מישהו ״אם : ממרחי
 ועוגה, לקפה אשתו עם הביתה
 זד. אליו, באים ואני ואשתי

 לי אמרה אחד יום חברים.
 שהיא אריק, של אשתו לילי,
 אפונה. לאשתי להביא רוצה

 אני אפונה לה, אמרתי אפונה,
 לא השוק. מן לאשתי מביא

 והביאה אמרה, כזאת, אפונה
להת התחלנו פרחים. לאשתי

בין הוויכוח כשהיה רחק

 ל- זאבי (״גנדי״) דחכעם
 בעד הייתי אני בצבא. אריק
 מדוע אותי שאל שרון גנדי.

 לא שאני לו אמרתי נגדו. אני
 אתה אם מישהו. בעד או נגד

 לך אין אשתו, אמרה גנדי, בעד
 לא לה אמרתי אלינו. לבוא מה

 שרון כשהקים אחר־כך, צריך.
 שלומציון, שלו, המיפלגה את
ב לו שאעזור ביקש אלי. בא

 החיים שכל לו אמרתי שכונות.
 אם במיפלגת־העבודה. אני שלי
 במיפלגת־העבודה, הולך הוא

 לדבר. מה אין אחרת בבקשה,
 (מרדכי למנטש הלך שרון

 אין מנטש אצל צרפתי).
 זה מה יודע לא הוא חוכמות.

 רק יודע הוא מיפלגת־העבודה,
 משה פרס, שי,מעץ מפא״י,

_עזבו ודיין _ פרס _ כאשר דיין.

מהד אצלי לא, ״אני אזרח:
 דציבלים 18 באוזניים הדים

 צ׳יצ׳ מעיר־הנוער.״ שבאים
 המופעים למפיקי מיד טילפן

הקו את להנמיך ביקש שם,
לות.

 אילן הארץ, כתב 8'
 בעיתונו לפרסם נוהג שחורי,
 מחמיאים שאינם סיפורים

 תל- עיריית לראש תמיד
 שבועות שלושה לפני אביב.

 להט בין הסכם על שחורי כתב
 שלפיו סלע, אורי לעיתונאי

 ומקבל נאומיו, את סלע כותב
 אלף 15 של סכום נאום כל על

 ממנו קונה להט כאשר לירות,
 פירסום חודש. בכל נאומים שני

 ראש־העירייה, את הרגיז זה
 מינד שעבר בשבוע שלח והוא

מועצת־העיריה חברי לכל תב

 רואיין ושבו דנציג, איתן שערך בערב־ראיונות השתתף הטלוויזיה, שדרבאר דניאל
 ״הייתי :זו בהזדמנות דניאל סיפר ניסים. משה החדש שר־המישפטים

 טופחים אנשים, אלי ניגשים היו לא אז בטלוויזיה. שדר כמו ולא שר, כמו פופולארי להיות רוצה
הכרסז׳ר על ניסים משה לשר טפחו לא מדוע שמן. שאני כמה לי ואומרים הכרס על לי
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 חלקם את תורמים אמנים יותר לראות רוצה ״הייתי הקשישים. בפני להקרנה אותה״ אכלת ״חייך
 כץ. ישראל אמר ההתנדבות,״ לרוח טובה דוגמה הפעם שימש ברקן בבתי״אבות. קשישים למען
בו. לראות עומדים הם ומה הסרט, את עשה איך לצופים ברקן יהודה הסביר ההקרנה תחילת לפני

 זה ישלחם מילה מפא״י, את
או שאל מנטש. בשביל פקודה

 לא, ? מפא״י אתה :מנטש תו
 אחר. משהו זה שרון, אמר

לע לי יגיד פרם שימעון אם
 בבקשה. מנטש, אמר לך, זור
מצטער.״ לא, אם
 של החדש המנכ״ל 8!

 (״דייב״) דויד מישרד-החוץ,
 סיור השבוע ערך קימחי,
 מחדר ועבר לישכתו במישרדי

 בו. יושב מי לראות לחדר,
 ד,סמני מן אחד על-כך העיר
 ש־ זמן ״כל במישרד: כ״לים

 והעובדים מסתובב המנכ״ל
 בסדר. זה — בחדריהם יושבים
 המנכ״ל כאשר תהיה הבעייה

 יתחילו והעובדים בחדרו, יישב
!״להסתובב

 פגש יער,וכי כד כח״ 8,
 :לו ואמר דיין משה בח״כ
 כמו הניתוח אחרי נראה ״אתה

 ? לא ״למה :דיין השיב חדש.״
 ניקוי- ולא ניקוי־בטן לי עשו
!״ראש

 תל־אביב, עיריית ראש 8
 ערך להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה

 לכבודה מיפגש־ידידים בביתו
ב גור. אילנה הפסלת של

 אליו טילפן המסיבה אמצע
 ״האם אותו: ושאל נזעם אזרח
 בשקט נינוח בביתך יושב אתה

 צ'יצ׳ השיב כאשר ז״ ובשלווה
ה־ אמר זו, שאלה על בחיוב

ה הפקידים ולכל וההנהלה,
 בסך־ איש 200כ־ — בכירים

 :המיכתב לשון וזה הכל.
 תשומת את להסב ״ברצוני

ה מדאיגה, לתופעה ליבכם
 ממישרדי- בכמה מתרחשת

 אילן מר הארץ כתב העיריה.
 וללשכות לחדרים נכנם שחורי

בחו ומחטט מדפדף בעירייה,
ומ השולחנות, על הנמצא מר

 מפנה הנני רשות. ללא בו עיין
 שלפי לכך תשומת־ליבכם את

 תשל״ז לחוק־העונשין 7 סעיף
 עובד־ציבור לכל אסור 1977

 זה, בכלל ונבחר ועובד־עירייה,
 לכך מוסמך שאינו למי לגלות
 אליו שהגיעה כלשהי, ידיעה

 ,להתרשל או תפקידו, במילוי
 הנני אי-לכך הידיעה. בשמירת

 יונח לא כי לכך לדאוג מבקש
 ללא כלשהו חומר במישרדים

 לא מבחוץ מבקר וכי השגחה,
 במישרדכם להימצא יורשה

 עו־ במקום שנוכח בשעה אלא
 כך על המשגיח בד־העירייה,

 כתב ובמיוחד מבקר, שאותו
 ללא יעיין לא שחורי, הארץ
 ב־ המצויים במיסמכים רשות

 בין זאת, לכם כתבתי מיישרד.
 שאירע, מה בעיקבות היתר,
החד לאחד שחורי נכנס כאשר

ו בחומר חיטט בעירייה, רים
ל וגרם בעיתון, על־כך כתב

 ה־ העירייה.״ בתדמית פגיעה
 מיד שחורי אל הודלף מיכתב

היכתבו. עם
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