
 שלו בהצגת״הבכורה נוכחה בנאי, יוסי השחקן של אשתומאי אביבה
בחדר־החלגשה, לצידו עמדה ההופעה תום ועם בתל״אביב,

אל ניגשו המופע אחרי נחנו. כמה לו ולספר לברכו כדי הרבים ידידיו באו כאשר

 שהתרגש הוותיק, השחקן את ונישקו חיבקו מילים וללא הוותיקים, ידידיו כל בנאי
 שמר נעמי התמלילנית מעניקה משמאל בתמונה לדבר. היה יכול לא הוא וגם מאוד,
נהדר.״ נהדר, ״נהדר, :היה לו לומר היתח שיכולה מה מה וכל ליוסי, חם חיבוק

 את הציע שפלד אחרי !■
 הדתי, המוסד כחבר מלניק
 מנהלת ושיץ, בתיה הכריזה

 לשירותי־מישפחה־ו* המחלקה
 אני ככה, זה ״אם :קהילה
מאוד!״ יפה כיפה לך אסרוג
 חוק- על בכנסת בדיון 01

 ויכוח התעורר הבטחת־ההכנסה
 ח״כ זהב. ודפי נעמ״ת על

 מעונות־היום על דיבר כץ זאב
 שמות כמה ומנה נעמ״ת, של

 יחזקאל ח״כ לו העיר שלהם.
 לד להביא ״אפשר ז פלומין

 :כץ לו השיב ?״ זהב דפי את
 ידידי נענו״ת, מופיעה לא ״שם

 מה תראה פלומין. חבר־הכנסת
 העד־ של חודש אחרי לך קרה
 את מאבד אתה מקוזזת! רות

 לא אתה ישראל, עם הקשר
 למטרות אינה שנעס״ת יודע

 בדפי מופיעה ואינה רווח,
אח !״עליך מתפלא אני 7 זהב

 דקות לכמה נעלם שפלומין רי
״אני :כץ העיר מהמליאה,

 דפי את הביא שפלומין רואה
ש לו להגיד רוצה אני זהב.

 מהיר שלו ההתאקלמות תהליך
ביותר.״

 ויר־ מרדבי ח״כ 0
 חוק־האנ- על אמר שוכסקי

ל ״צריך :טומיה־והפתולוגיה
 :האומר לחוק סעיף הוסיף

 עם לתוקפו ייכנס זה ׳חוק
 לרצות כדי וזה המשיח,׳ ביאת

הרפו את ולהציל החרדים את
ע שינחית ממכת־המוות אה
זה.״ חוק ליה

 של הצ׳קים פרשת על 01
 ויד־ אמר רבין יצחק ח״כ

 עשה ההדלפה ״את שובסקי:
 שיחשבו כדי פרס, מחנה אולי

 כדי זאת, עשה שמחנה־רבין
 הוא כאילו ייצא שמחנה־פרם

והלאה.״ הלאה וכך זאת, עשה
 לעניינים הנשיא יועץ 0!

סי מנצור, כאמל ערביים,
הנ אל כי בערב־ראיונות פר

ל מגיעות נכון יצחק שיא
 תושב מוזרות. בקשות עתים
 לנשיא כתב מבית־צפאפא אחד

 לחדר־לידה נכנסה אשתו כי
נת שהתעוררה אחרי והורדמה

 ״מאיפה ילד. המיילדות לה נו
 אדוני בטוח, להיות יכול אני

 עוד שם היו שלא הנשיא,
ילדים?״ שלושה או שניים

 השבוע המסיבות באחת 0!
 מנוסי, דידי הפיזמונאי ישב

 אשתו דיתה, של ובעזרתה
 כר־ של,מח השחקן של

חד ממשלה הרכיב שביט,
מר :ראש־הממשלה : שה

 צרפתי. (״מנטש״) דכי
לנם־ מאיר שר-האוצר:

לאי טוב היה (״אם קי,
 טוב להיות יכול הוא טלקים,

 שר־הבינוי-והשי- לישראלים.״)
 שר- מיזרחי. בצלאל כץ:

 (״סמי״) שמואל :המישפטים
שר־הביטחון פלאטו״שרון.

״ב זאכי. (״גנרי״) רחכעם
 אהרון יכול שכזאת ממשלה

ולה להמשיך אכו־חצירא
מנוסי. סיכם שר־הדתות,״ יות

 מתלוצצים האמריקאים 01
 וילסון וודרו אלה: בימים
 לה- יכול שאינטלקטואל הוכיח
 בעבר היה הוא נשיא. יותר
פרינסטון. אוניברסיטת נשיא

 ש- הוכיח רוזוולט פרנקלין
 נשיא. להיות יכול אריסטוקראט

 ונימנה עשיר, אדם היה הוא
 הבלתי־מוכתרת האצולה על
מרו הארי האמריקאים. של
 יכול פשוט שאדם הוכיח מן

 בעבר היה הוא נשיא, להיות
 דוויט לבגדים. חנות בעל

 חייל כי הוכיח אייזנהאואר
 ריצ׳ארד נשיא. להיות יכול

 יבול נוכל כי הוכיח ניכסון
 קארטר וג׳ימי נשיא, להיות
להס יכולה שהמדינה הוכיח

נשיא. בלי גם תדר
 אליעזר שר־הבריאות, 01

 זוכר הוא כי סיפר שוסטק,
עמום העיתונאי התחיל כיצד

״מא בעיתונות. דרכו את קינן
 כיצד בשאלה דן הראשון מרו

 קינן: כתב כך על תנין. צדים
 את קוראים בסירה, ׳יושבים
 כך אחר ונרדמים. דבר העיתון

 הוא אף מתחיל התנין, בא
 אז ונרדם. דבר את לקרוא

 את מכניסים פינצטה, לוקחים
והולכים׳.״ לסל התנין

 טומי ד״ר נמצא איפה 0!
 בבית־חולים מנתח פרקש,

 עסק שלא בשעה צדק, שערי
ב שעבר? בשבוע בניתוחים

יחי ממנותחיו, אחד של חדרו
 מישרד- דובר אמיתי, אל

 על שוחחו השניים ־התחבורה.
 הוא שפרקש מסתבר כדורגל.

 אמיתי ואילו המישחק, חובב
שדר־ספורט. פעם היה

 במיזנון- העיתונאים 0!
 המרענן. לחידוש שמחו הכנסת

 חילקה לעיתונות ההודעות את
 כן־צור לירון השמע להם
 לכנסת שבאה וחצי, השנה בת
דו כן־צור, רות אמה, עם

 מצאה לא האם הליכוד. ברת
ל ונאלצה יום, לאותו מטפלת

לעבודה. הפעוטה את הביא
החתי לכל תיקווה יש 0!

 רזים. גברים המחפשות כות
 לב־ גידעון הרדיו, מנהל
שבו שלושה לפני פתח ארי,

ב וירד רצחנית בדיאטה עות
 מבטיח הוא קילוגרמים. זי!

יותר. עוד לרזות

 מחלקת־הבידור מנהל 01
שפי מולי צה״ל, בגלי הקל
 לפני מיקטרת. לעשן נוהג רא,
 נעלמה שזו גילה ימים כמה

 הצבאית בתחנה עבר הוא זו.
המק את וחיפש לחדר מחדר
 תלה השבוע הועיל. ללא טרת,

 של לוח־המודעות על מודעה
 שהמקטרת בה וכתב התחנה

 מבקש ושהוא מאוד, לו יקרה
 בינתיים לו. להחזירה ממוצאה

 מכל סיגריות משנורר הוא
אחד.

האחרו הישיבות באחת 0!
 של הוועד־המנהל של נות

 מידג- על דובר רשות־השידור
הבחי לקראת קלפיות של מים
ולהסתד לכנסת הבאות רות
 לבחירות המידגמים בעוד רות.

 כולם, רצון את השביעו לכנסת
ההסתד של למידגמים התנגדו

 פאפו אהרון עורך־הדץ רות
פאפו מהמפד״ל. ינון ומיכה

 אינה ההסתדרות כי הסביר
 ניסים לעברו צעק חשובה.
 על הכרזת ״בעבר :אלמוג

 דויד של תלמידו שאתה עצמך
 עכשיו מדבריו אך בן־גוריון,

 למיסדר שהצטרפת רואה אני
ז׳כוטינסקי.״ זאכ
 מנכ״ל נפגש כאשר 01

 (״טומי״) יוסף רשות־השידור,
נחום המערך, איש עם לפיד,

ה, אס  אגף־ההם־ ראש שהוא פ
 גיסים ועם בהסתדרות, ברה

 של הוועד־המנהל חבר אלמוג,
 במקום עבר רשות־השידור,

 ״לא ואמר: הליכוד מן ח״כ
 עם לפיד משוחח מה על ברור
 לליכוד טובה אך המערך. אנשי

מזה.״ תצמח לא

 יושב- התבשר כאשר 01
ב התעשיינים התאחדות ראש

 רפא־ אדכסנדר ירושלים,
 כיקיר-ירוש- נבחר שהוא לי,
שב הספרים לארון הלך לים,
 ספר־תנ״ך ממנו ושלף ביתו

 ״שגי :ואמר ישן ושעון־כים
 להימצא חייבים אלה חפצים

 שבחיי. גורליים ברגעים לידי
 לחמתי כאשר מהם נפרדתי לא

 ב־ האמריקאי הצבא בשורות
 וכאשר השניה, מילחמת־העולם

 בארצות־ אצ״ל מטעם פעלתי
 שלישית הזדמנות זו עכשיו

לידם.״ להימצא שלי
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ואני לגננת, כעוזרת עבודתי את הפסקתי שבוע לפני ״רק גג.
אביה, ענת. סיפרה בקרוב,״ בחצגת־תיאטרון להשתלב מתכוננת

 שיחקה שענת ״מאז :הנוכחים לכל סיפר עצמון, שמואל השחקן
 הו- בכל מציין אני לימון״, ״אסקימו שהיה שלה, הראשון בסרט

מאוד.״ זה את אוהב והקהל ענת, של אביה שאני שלי פעת־יחיד

 עמיתיו כל את לפתיחה הזמין הוא בתל״אביב. דיזנגוף ברחוב
 כדורסל שחקן במקום.אפילו היה לא הפתיחה בשעת אך לקבוצה,

עדי. וחצי, השנתיים בת ובתו שלי אשתו :בתמונה עימו אחד.
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