
 ישו־אל נשיא* במישבן לוו.יה1אסטד
מוחיד בבל להצטלם השואפים וחייבי□

 אחוות לדפוס כשמלאו 0
הנהל אנשי הוזמנו שנה, 70
 בירושלים, הנשיא למישכן תו

חגי בהזדמנות המאורע. לציון
 אחד את לנשיא העניקו זו גית

אסטרו שלהם, מספרי־היוקרה
 מאת שלך וההורוסקופ לוגיה

 יצחק הנשיא, סטן. טלילה
 רעייתו, כי להם סיפר נכון,

ב מאוד מתעניינת אופירה,
אסטרולוגיה.

יצ הכנסת, יושב־ראש 0
מן, חק ר מלי באחד נסע ב
 המיש- אל שעבר השבוע לות
 זד של במצלמות והבחין כן,

 הכנסת. ליד מוצבות מישטרה
 ״אל שלו: לנהג ברמן אמר

מצל פה שיש לח״כים תספר
לנ יתחילו עוד הם כי מות,
להצט כדי ושוב, הלוך סוע
בש אפילו לדעת מבלי לם,
מה.״ ביל

 של האירגון כינון בטכס 01
 למינהל-עס- ביחדהספר בוגרי

 האר־ אוניברסיטת של קים
ב השבוע שהתקיים ווארד,

 בירך חברים, 100 ושבו ארץ,
 פרס, שימעון ח״כ היתר בין

 :באוניברסיטה קורם שעבר
 המר את שוכח איני ״לעולם

 אחד אותי שלימד סר־השכל
 העדף — בהארוואוד ממורי
 על ההווה תיסכולי את תמיד

העתיד.״ הישגי
הלי המיפלגה בכירי ׳01

 בתל־אביב, התכנסו ברלית
 את יקבע מי בשאלה לדון כדי

ל המיפלגה מועמדי רשימת
 או לבדם הליברלים — כנסת

 מפעילי אחד הליכוד. מוסדות
 סורוקה, אליעזר המיפלגה,

 מפקח- לי מזכיר ״זה סיפר:
 וביקש למעביד שניגש כשרות
במש אחוזים 50 של העלאה
:המעביד לו השיב כורת.

 בשבוע שיחול אביבה, תה,
 של רעייתו היא אביבה הבא.

אב כבד־הגוף (מיל׳) האלוף
 הרשות את המנהל יפה, רהם

לשמורות־טבע.
 אי־שם, צבאי בטכס 01
 סידרה של ייצורה גמר לרגל

 ניגנה מרכבה, טנקי של חדשה
 ההימנון את צה״ל תיזמורת
 הראשונות בשורות הלאומי.
 בקרב מבוכה ניכרה שבאולם

רפ הרמטכ״ל כולל הקצינים,
 האם - איתן (״רפול״) אל

 את שמנגנים בשעה להצדיע
 ככל דום לעמוד או התיקווה,
ה הרמטכ״ל, סגן האזרחים.

 (״קותי״) יקותיאל אלוף
 הצדיעו ואחריו הצדיע, אדם,

 בירור אחרי הקצינים. יתר כל
 של בענף־מישטר־ומישמעת

 להצדיע יש כי הוחלט, צה״ל
 רק ההימנון השמעת בשעת
ה כיפת תחת שנערך בטכס

להס יש גג קורת תחת שמיים.
רגילה. דום בעמידת תפק
 מטעם פומבית במכירה 0|

 נמכרה החייל למען האגודה
 ב- המערבית הגדה של מפה

 החדש הרוכש שקל. אלף 45
 לאחר מייד המפה את תרם
 הפעם שוב. נמכרה והיא מכן,

 בעל שקלים. אלפים בעשרת
 שר־החקל־ הוא המקורי המפה

שדון. אריק אות

 נמכרה הזדמנות באותה 0(
ש מיוחדת, מישקפת־שדה גם

 בעת דיין משה את שימשה
 המישקפת רמטכ״ל. שהיה

 אחת בעין להתבוננות מותאמת
שק 9,000ב־ נרכשה היא בלבד.

 מראשון- קבלן על-ידי לים
ב אותה ותרם שחזר לציון,
שנית.
לביא, אריק לזמר 01

 אידיאולוגיות חוברות כותב
 את ומוצא קוראים לרבבות
במאמ שלי הדברים עקבות

הל שונים. עיתונאים של רים
 את כמובן, מזכירים, לא לו

 גדולה הכי המחמאה וזו שמי,
בשבילי.״

בן־מאיר: סיפר ועוד 11

הת לא שכלל העיתונאית רה
 זוהי כי ושיתכן אליו קשרה
 מני: אמר מתחזה. של הודעה

 מת- אלא מתחזים, אין ״לך
^ הזים.״

 פאר מני מכר כאשר 0!
תמונה פילץ אריה לקבלן

 חצי שתרם בן-גוריון התעופה
הנ הילדים למען ממשכורתו

 טילפנה התרגשה, היא כים.
 אלף ותרמה המוקדים לאחד

את הציבה כך אחר שקלים.
 להוסיף הבטיחה לעמיתיה. גר

 של תרומה לכל שקלים 100
העיתו־ לשווא. אולם עיתונאי.

 הטלוויזיה התגייסה שבו בערב מאוד עסוק היה רשות־השידור, מנכ״ללפיד יוסו
 רעיית בחברת צולם, הוא הערב בתחילת ״טלתרום״. — הגדול למיבצעה

 ״חייט" במלון הפומבית למכירה שהתאספו הנכבדים של הראשונה בשורה בגין, עליזה ראש־הממשלה,
 דויד והשר ירון ראובן הוועד־המנהל חבר ישבו ולידם רעייתו כמובן, היתה, עימו יחד בתל-אביב.

 מוקדי בין להתרוצץ עליו היה שכן ספורות, דקות רק במקום שהה לפיד אך לוי. חזק״) (״איש
 מיבצע את יזמתי כאשר עשיתי מה לדעת נוכחתי הלילה באותו ״רק לפיד: אמר השונים. השידור

 דבר זה — זה סביב מסתובבת המדינה כל את לראות אחד; דבר זה במישרד לשבת ההתדמות.
 לא לכן לרשות״השידור. שהגעתי מאז שלי ביותר היפה הערב היה זה מרגשת. חוויה זו אחר,

לטובה. הטלוויזיה, אל הציבור יחס את ״טלתרום״ מיבצע שינה לפיד, לדעת כלשהי.״ עייפות הרגשתי

שירותי־הבי־ על הממונה שהיה מי׳הואל איסו
 לרגל תל־אביב למוסיאון בא טחון

 ההקרנה השנים״. מניין ליל — ״המומיה המצרי הסרט הקרנת
 אישים אליה והוזמוו למוסיאון שנים עשר במלאת נערכה החגיגית

מי גס באו אך השלום. לתהליך הקשורים ומצריים ישראליים

 רעייתו אבן, סוזי גם באה הראל מלבד לעניין. כלל קשורים שאינם
 היא : הסיבה השלום. לתהליך קשור שאינו אבן, אבא ח״כ של

 הישראלי השגריר שהיה מי בן־אלישר, אליהו גם בא מצריים. ילידת
 אשר הנוכחי, השגריר ששון, משה ועימו .במצריים, הראשון
לאירוע. באו המצרית השגרירות אנשי גם בתפקיד. התחלפו

 גבוהה משכורת מקבל ,אתה
 אותי תלחץ ואם עכשיו, גם

 להתחיל לי ישתלם מדי, יותר
כשר׳.״ בשר באמת לקנות•
 חוגגים רבץ במישפחת 01

רע סיימה עתה זה נון־סטופ.
 רבץ, יצחק ח״כ של ייתו

 יום־ההולדת חגיגת את לאה,
לח מתכוננת היא והרי .שלה,

אחו של יום־ההולדת את גוג

 היתד, מכירה, באותה שהופיע
 חיילי למען משלו תרומה
 השיר את השמיע הוא צה״ל.

שנת כסף תמורת רחל ראי
החייל. למען לאגודה רם
 שאלות הרדיו בתוכנית 0!

 מועצת מזכיר סיפר אישיות
 גן■ דב תל־אביב פועלי

אג יעקב למנחה מאיר
אני שנים עשר ״מזה מון:

 בהסתדרות הבאות ״בבחירות
מזכי מלהעסיק מנוס יהיה לא

 בגלל קלפי, בכל בשכר רים
המתנד של המיומנות חוסר
בים.״

בטל טובה שעה מנחה 0!
הו קיבל פאר, !מגי וויזיה,

להת — בביתו טלפונית דעה
ה העיתונאית עם קשר  עד
ה. אמ אליה, טילפן כאשר ה

בפיס- שיר, צבי הצייר של
״עכ לו: אמר הטלתרום, גרת
 התמונה את לתלות תוכל שיו

החד המרכזית התחנה בפתח
ה של הקבלן הוא פילץ שה.״
 לא שבנייתה המרכזית תחנה

הושלמה.
אב מירה העיתונאית 0׳
הטלווי מירקע על ראתה רך
נמל- מעובדי אחד את זיה

הבנקים. כמו נענו. לא נאים
 הירושלמי לעורד־הדין 0!

 הומור יש ברדוגו אבי
 בן הוא ישישים, זוג שחור:
 באו שמונים, בת והיא תשעים

להתג כדי הרבנות למישרדי
המ מדוע נשאלו כאשר רש.
השי שנים, הרבה כך כל תינו

ימו שלנו שהילדים ״כדי : בו
 רצינו לא טובה. בשיבה תו

אותם...״ להעציב
 נורית המלחינה 0|

המחש עובד ובעלה, הירש
 את מכרו רזזנלד, יורם בים

 להת- ועברו ברמת־גן ביתם
 שליד בגני־עם — בכפר .גורר

להת תענוג ״זה הוד־השרון.
הצי ציוץ לקול בבוקר עורר

ול הפסנתר ליד לשבת פורים,
 נורית. אומרת לעבוד,״ התחיל

ה מידי הבית את קנו הם
 הילל״) (״ע. עומר משורר
במקצו אדכיטקט־גנים הילל

 בית לרשותם שהעביר עו,
ומטופח. משוכלל

פרסכורג, ברוריה 0!
 (מיל׳) אלוף־מישנה של אשתו

מו חבר פרסכורג, שמואל
התנג ירושלים, עיריית עצת
 במכוניתה שעבר בשבוע שה

 לתאונה אגד. של באוטובוס
 האוטובוס: בתוך גם עדים היו

 ואוהד. גדי ברוריה, של בניה
 אגד הצליח לא זאת למרות
האוטובוס. נהג שם את לאתר

 כתבה הופיעה השבוע 0!
 סגל- נשות על העיתונים באחד

 בארץ. המצרית השגרירות
 סולימאן, צלאח הקונסול
הכ את קרא עברית, המדבר

 מתכונן הוא כי והודיע תבה
 על במישרד־החוץ להתלונן

ש וסילופים, אי־דיוקים כמה
אשתו. מפי הושמו

ם ל עו ה ה 2277217 הז


