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פינג־פוע שיחק ר לנינו. והרב הוהתגרייוז הקובייה
 של בערב־ראיונות 81
 וד־ התראייו בירושלים הדסה

 שגריר שהיה מי איתן, טר
 מישרד- ומנכ״ל בפאריס ישראל

 אצל שנה, 20 במשך החוץ
כהו בימי רפ,ופורט. עזריה

כראש שרת משה של נתו

 מאוד.״ טובים ארבעה יש רים
 גם השתתף ערב באותו 8!

 הניאו־כירורגית היחידה מנהל
 הפרופסור הדסה, בבית־החולים

 ב- הידוע פיינצוד, משה
 הוא בתאונות־דרכים. מילחמתו

בארץ התאונות מרבית כי טען

טי׳ זו רמז-עגר־. ה א
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ך1 | ]1 ך ]  של בן־דודו קולק, יוסף עירך־הדיו של בוזו ל
י * י י י  אירגנה קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש 1* *|
 יום לכבוד לשדי, המישפחה שהעניקה הפרטית המתנה את

 ארזי 11ו־ ברושים 70 של חורשה נטעה המישפחה .70ה״ הולדתו
 בשכונת השימחה בעל של שמו על נדירים, עצים שהם הלבנון,
 היו החורש למימון שתרמו המישפחה בני בין בירושלים. קטמון

 שבא עמוס, ובנו, איש־עסקים, שהוא פאול, טדי, של אחיו
בניו־יורק. אלה בימים שוהה עמוס המאורע. לכבוד ארצה

 בית- את איתן הקים ממשלה
 :איתן אמר לדיפלומטים. הספר

 נדמה שנה, 35 אחרי ״עכשיו,
 לא היתד, שלנו שהבחירה לי

 שר ח״כים, ארבעה יש רעה.
 בכירים, שגרירים ועשרה אחד
 הראשון. הקורם חניכי שהיו

 דעה, אחווה לא הח״כים על
השגרי- בין השר. על לא וגם

 הנהג של מתוקפנותו נובעות
 שיכרות מתוך ולא הישראלי,

 בחוץ- כמו מופרזת, מהירות או
 בית- עם שלו הקשר לארץ.

ב אמיץ הוא הדסה החולים
 בבית־החולים נולד הוא יותר:

 שם, היא גם נולדה אשתו הזה,
ל בבית־הספר נפגשו השניים
וארבעה הדסה, של רפואה

 גם נולדו ילדיהם ששת מתוף
שם. הם
 ח״כ של רעייתו רותי, 8!

 כעוזרת משמשת כרעם, עוזי
זכר מישרד־התיקשורת, דובר

 עסוקה רותי שיזרוצקי. יה
 אדיבותם בדיקת במיבצע עתה
 במישרדי־הממשלה, פקידים של

 טלפוניות לפניות עונים כשהם
ל מטלפת היא אזרחים. של

 ביום מישרדי־ממשלה עשרות
בנימוס. לה עונים אם ובודקת

 הירושלמי האדריכל 81
 מאוד שמח פונגר אורי
 אנה, הבלונדית, אשתו כאשר
גר עיתונים של כתבת שהיא

הז בארץ, ואוסטריים מניים
 ב־ לארוחת־ערב אותו מינה

 יום־הולדתו לכבוד מיסעדה,
 עמוס, ,8ה־ בן בנם גם .45ה־

 חזרו כאשר לחגיגה. הוזמן
הת בערב, 9 בשעה הביתה,

 מקום־חנייה למצוא פונגר קשה
 באיזשהו יש ״בטח למכוניתו.

 במורת- אמר מסיבה,״ מקום
 שלו לדירת־הגג כשעלה רוח.

 נדהם בסלון, האור את והדליק
 ידידיו כל את שם לראות

 בחושך. לו שהמתינו ועמיתיו,
 ממוצא שהיא אנה, כי מסתבר
 הפתעה לו הכינה גרמני,

אמיתית.
את המשגעת הקוביה, 81

 לבניין גם הגיעה המדינה, כל
 מנכ״ל נראה השבוע הטלוויזיה.

 (״טומי״) יוסף השידור, רשות
 במיסדרו־ מהלך כשהוא לפיד,

 לסדר ומנסה הטלוויזיה נות
שתהיי כדי הקוביה, דפנות את
מתלו עכשיו הצבע. באותו נה

 סוף- כי עובדי־הרשות צצים
ההונ המאפיה השתלטה סוף

ההונגרית. הקוביה על גם גרית
 של מישפחתה קרובי 81

 גולדה לשעבר, ראש־הממשלה
לק הרעיון את פסלו מאיר,

 בירושלים רמות לכביש רוא
 ועדת- לפני אך שמה. על

 אפריים בשם אזרח של הצעה
לכביש לקרוא גרינסלד,

 של לנאומו שהקשיב בשעה מיפלגת״העבודה, של בכנס זריז צלם על״ידי הונצחובין יצחק
 את ניקה רביו פרס. שימעון הממשלה, לראשות המערך מועמד הוותיק, יריבו

עלינו. עובדים :שפירושה ״עלינא״, העממית התנועה את עושה הוא כאילו נראה הוא בתצלום אך עינו,

שתו חיים בר
של הסיום במסיבת הורה

שר־האוצר, לתפקיד המערך מועמד
 רקד בבחירות, המיפלגה תזכה אם

תל״אביב אוניברסיטת של חבר־הנאמנים

 ״זה בן־שחר: אמר הפוליטיים לחיים הכניסה על יעל. אשתו, לצד
 פחדתי המקפצה, על שעמדתי זמן כל קרים. מים לתוך לקפוץ כמו

במים.״ דג כמו מרגיש אגי פנימה, שקפצתי מרגע אך מאוד,

ה שם על סמבטיון״, ״רחוב
 במשך אבנים שזרק האגדי נהר
 היה ובשבת השבוע, ימות כל

ש בתיקווה הוצע השם שקט.
ה כביש, באותו יקרה גם כך

המריבה״. כ״כביש כבר ידוע

 גת אלישע האדריכל 8!
 מאז זיכרון, של מבעיות סובל

 השבוע בתאונת־דרכים. שנפגע
 בלילה מכבר, לא כי סיפר

ב במונית־שירות נסע חורפי,
 מכורבל שישב איש חברת

 קולו מיגבעת. ושחבש במעילו
ב זיכרונות עורר האיש של

 ״תגיד אליו: פנה והוא מוחו,
 לא אנחנו ילדים כשהיינו לי,

 בתל-ארזהז פינג־פונג שיחקנו
 הפרופסור של הנכד לא אתה

 את זכר לא האיש ז״ פרנקל
 50ל־ קרוב מלפני הפינג־פונג

 של נכדו שהוא הודה אך שנה
 כאשר רק אמו. מצד הפרופסור,

 הבחין שלו המיגבעת את הסיר
 משה הרב האיש: מי גת

קריית-ארבע. מנהיג לווינגר,

קב העסקים איש 8! ע  י
 חרות מועמד שהוא מרידוד,

 היה בגין, ׳מנחם את לרשת
 תיס- בתצוגת מה, משום נוכח,

 בתל- השבוע שנערכה רוקות
 ליופי רגיש ״אני אמר: אביב,

 של גם נשים, של רק לא —
 וגם המדונה של גם גברים,

 לכנסת אבחר ואם החיים, של
להס בחוק לתמוך מבטיח אני

ואומנים.״ מעצבים מכת

ם ל עו ה ה 228427 הז


