
 מורשע. עוסק הוא מורשה עוסק כל לאמיעו1א
עיראק צבא על מברכים רמת־גן של והעיראקים

 השבוע טען ידין אגב, 0!
 שהוא בך על הסיפורים שכל

מרו ״רכילות הם עיוור־צבעים
למ שלי.״ האוייבים של שעת
 מידידיו כמה מוכנים זאת, רות

ש להישבע ידין של הטובים
עיוור־צבעים. אכן היא

 של דבריו על בהגיבו !■
 ישם־ רקטור מפ״ם, מזכ״ל

 ערב עומדת ״המדינה כי טוב,
 של מנהיגה אמר בחירות,״

 ״מנסיוני ג חזן יעקב מפ״ב
 המצב כי למדתי הפולני בצבא

 הוא מתמשך והכי קשה הכי
עמידה.״

שד,יפ־ הביקורת למשמע 0|
 מרדכי סגן־שר־תביטחון, נד,

 ראש־הממשלה, לעבר ציפורי,
 הכהן: מנחם כח״ העיר

 איננה עדיין אחת ״ציפורי
האביב.״ את מבשרת

מתלוצצים במס־ההכנסה 0

 הוא כאשר מודאגים, השרים
 שנראה העכבר על להם פיפר
 ראש־ בית את בבהלה נוטש

הממשלה.״
 הופעת לרגל במסיבה 01
 על טבת שבתי של ספרו
 הפרופ- סיפר בן־גוריון דויד

 המאבק על יעבץ צבי סיר
 תנועת־העבו״ בין האידיאולוגי
והז הרביזיוניסטי, דה.והימין

 דואד העיתון כותרת את כיר'
 הגיע עם שנה, 50 מלפני היום
 ״ברוך לארץ: דבוטינסקי זאת

הדוצ׳ה.״* בואך,

 בממשלה תהו כאשר 0
 ייגאל שר־האוצר יסע א־ך

 קרן־המטבע לוועידת הודביץ
 כשאינו בניו־י־ורק הבינלאומית

 שר־ ניחם זרה, ״ספה שום יורע
אר שימחה לשעבר, האוצר
 דבר, .״אין כולם: את ליך,

בת שלו, הבסיסית העברית אה

ל "11111* ' שנחשב מי נתניה, של הראשי הרב 1^ *1 ^
• #* 11׳ 1 * * אחיו שהוא בתל״אביב, הבוהמה לרב *י
 בתל־ מאוד פופולרי עדיין הוא לביא, נפתלי שר־החוץ, יועץ של

 על־ידי הרב התבקש רב, קהל היה שבה החתונות באחת אביב.
 פלא לא ״זה :הנופחים אחד צחק אוטוגרפים. להם לתת הילדים
על״ידי מוטרדים כאן, הנמצאים בדודי, וטל פיק שצביקה
ן״ כזו בפופולריות יזכה שרב מאמין היה מי אך הילדים.

 מורשה עוסק מכנים שכיום
מורשע. עוסק :בשם

 מספרת הבדיחות אחת 01
ה רמת־גן, עיריית ראש כ־

 שלח פלד, ישראל דוקטור
 עיראק, לנשיא מ־ברק־הזדהות

ה כל בשם חוסי?, ם־׳אם
 מיל״ על רמת־גן, של עיראקים

באיראנים. חמתו
 הגיב אבן אבא ח״כ 0!

 של 77 חוג לפני בהרצאה
 הימצאות על מיפלגודהעבודה

הממש ראש של בביתו עכבר
חי ״סוף־סוף בגין: מנחם לה,
היסטו במימדים דיאלקטי דוש
הו עכבר — הליכוד של ריים
עכבר.״ ליד
 סיפר נושא באותו 0'

מנ כי ״מספרים הכהן: מנחם
נראו מדוע הבין לא בגין חם

 שרי- גם יבינו המילים, 100
מבני־עמנו.״ שאינם אוצר

״) (״צ׳יצ׳ שלמה 0׳
 האחרונים בימים עסוק להט

 עובדיו. של פנימיים בעניינים
 גד העירייה, לגיזבר המישנה

 זיוה ומזכירתו צ׳ירנסקי,
 ראש על־ידי הואשמו גמרמן,

 ל־ לקהה שהמזכירה בכך העיר
 ילדיו שני את בריכת־השחיה

 בשעיות־העבודה. הבוס של
ה נגד תביעה הגיש צ׳יצ׳

 שהתקיים ובמישפט שניים,
 ראש־ .נזיפה המזכירה קיבלה
 בינתיים על־כך. עירער העיר

 והיא מתפקידה, גמרמן הועברה
האפסנאות באגף עתה עובדת

באיטל מנהיג — דוצ׳ה *
 בניטו של הרשמי התואר קית,

מוסוליני.

 הליכי תום עד העידיה, ■של
המישפט.

 פלאטו־ שטואל ח״כ 01
ל כאורח־כבוד הוזמן שרון
 שימחת־ בערב שניות הקפות
ישר מלכי בכיכר שנערך תורה.

 שמע כאשר בתל־אביב. אל
 שלמה תל־אביב עיריית ראש
ל החליט הוזמן, שפלטו להט

האירוע. את החרים
 של אגף־ההסברה מנהל 01

בא שדמן, ארנולד על, אל
 סמנכ״ל עם לפגישת־עבודה

התעופה. חברת של כוח־האדם

הפגי בתום כרטל. אברהם
ה על ועבר למישרדו חזר שה

 שולחנו. על מונח שהיה דואר
 שעליה במעטפה נתקל הוא

 מאת מיכתב ובה ״אישי״ צויין
תקי בלשון לו המודיע ביטל,

כי למרות כי מנומסת אך פה
ב הצימצומים מחייבים שוריו,
 לכך ואי פיטוריו את חברה

 להסתדרות לפנות לו מייעצים
הפי בקבלת לו שתסייע כד־

 את קרא הנדהם שרמן צויים.
 טיל" אחר־כך פעמיים, המיכתב

 מדוע אותו ושאל לסמנכ״ל פן
בעת פיטוריו על לו נאמר לא

 לשרמן הסביר ברטל הפגישה.
 העתק אליו נשלח הכל בסך כי

 לאחרונה שנשלח מיפתב של
שפוט החברה מעובדי 500ל־
 לשרמן נוגע הוא ואין רו

כלל.
 מע- על כתגובה אולי 0!

 דאג ברטל, של שה־הקונדס
 לעתו־ להדליף על באל מישהו

דו אינו החברה שסמנכ״ל נים
באנגלית. אחת מילד. בי
מנו דירי הפיזמונאי 0'
 כדי לארצות־הברית טס סי

תיי־ עובדי של בכנס להשתתף

ה ניי  ארז בנה עם הפלאות״ בארץ ״פנטסיה למופע באה נטיא־המדינה, רעייתנבון או
פלאטו״שרון, שמואל ח״כ של הציבור יחסי אשת שמעה כאשר (לידיה).

 אופירה הח״ב. של אשתו אנט, את שיצלם ורצתה צלם עם להתקשר מיהרה שם, תהיה אופירה כי
השערורייתי. הח״כ אשת עם אותה להנציח הצליח הצלם לה. עזר לא הדבר אך להצטלם, סירבה

ומו לאירופה שערקה רוסיה רקדניתמאגין מרגו
 הוזמנה בפאריס, להקה עם פיעה

 בתל־אביב. במלון להופיע שלה הלהקה חברי שאר עם לישראל
 תעודת״זהות כשבידה בפאריס לנמל־התעופה באה הרקדנית

 ללהקה חבריה לצאת. תוכל לא דרכון שללא לה הובהר ושם בלבד,
אחריהם. אחד יום והגיעה לביתה, לשוב נאלצה היא לישראל, טסו

 דידי יוצאי־דופן. לטיולים רות
 אולם הראשונה, במחלקה טס

 נטל לניו־יורק, הגיע כאשד
ב העירה -ונסע מיזוודותיו את

הת ישם ידידיו התחתית. רכבת
 הראשונה הפעם זוהי כי לוצצו
ב הנוסע אדם רואים שהם

 לעיר ובא הראשונה מחלקה
דול כמה לחסוך כדי בתחתית

רים.
 של החגים חופשת את 0!

 ניצלו בת־דור להקת־המחול
 בת־שכע הלהקה, מנהלת

 ה- והמנהלת דת־רוטשילד,
 אורד■ ז׳אנט שלה, אמנותית

 למטרות לצרפת לטיסה מן,
 במחלקה טסו השתיים רפואיות.
 שלהן, הכלבה עם הראשונה

בצרפת, ניתוח תעבור שזו כדי
 הולידה אווידת־החגים 01
 שלא אנשים ביו סולחות שתי

 תקופה רעהו עם איש שוחחו
 והראשונה ההתפייסות ארוכה.
 ו־ מפיק־הקולינוע בין נערכה

 מידצ׳ן ארנון איש-העסקים
 בועז במאי־יהקולנוע וביו

 שהסתכסכו השניים, דוידזון.
הח ולא בענייני־עסקים בעבד
ה השלימו ביניהם, מילה ליפי

קול במאי ישל ביוזמתו שבוע
 הסולחה דיין. י אס אחר, נוע

 שמואל של במיסעדה נערכה
 התפייסות שקד. (״שמיל״)

 ספן־השלום בין התקיימה שניה
 העיתונאי ובין נתן א״יכי

 בר־ (״יאנוש״) עמנואל
 שנים שמונה לפני קדמא.

דב אייבי על בר־קדמא כתב
 מאז לרוחו. היו שלא רים
 ערב אך ביניהם. דיברו לא הם

 חזר אייבי כאשר שימהת־תורה,
 הוא לפאריס, קצרה מקפיצה

 לשתייה בר־קדמא את הזמין
וכדין. כדת

ם ל עו ה ה 3(22492 הז


