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 שלושת□ מסתערים ואיידונסייד האץ־ סטארסקי.
נאומו את לסיים לו עזר לא שוטר וגם יצי. צ על

 יוסי המערך, ח״כ 29!
 לעזוב מתכוון אינו שריד,

 ה־ ביגלל לעולם, הכנסת את
 סיפר שריד דווקא. מישטרה
 ב- אלמוני פקיד היה שכאשר

 עשר לפני מישרד־העבודה,
 שוטרים לדירתו באו שנים,

חפ אחר לחיפוש צו כשבידם
שלו כגנובים. החשודים צים
ידי היו שלא השוטרים, שת

 בצו מצויידים היו דותיים,
 והתייחסו שופט, על־ידי חתום
להס כשביקש בזילזול. אליו
 :לו אמרו עצמו, את ביר

ל כשביקש עליכם!״ ״שמענו
 אמרו עורך־דין, עם התקשר

למע משטויות.״ ״עזוב לו:
 להעצי, צריך היה הוא שה
 הבחינו הם האחרון ברגע אך

 הלא־ בדירה נמצאים שהם
 לוודא שיכלו דבר — נכונה
 צו־החיפוש את שביקשו ברגע

של סיוט היה ״זה מהשופט.
 החלטתי אז אשכח. לא עולם

אפש להם אתן לא שלעולם
 והלכתי כך על לחזור רות

 חיי. כל בה ואשאר לכנסת,
מח ועדות־מינויים, יעזרו לא

 אני דבר. שום אחוז, 60 סום
מכאן!״ יוצא לא
 תל־אביב עיריית ראש 8!

 ניסה להט, (״צ׳יצ׳״) שדמה
 יעקב מוקד, עורך את לעניין

אי ח א מ לתוכ שיזמינו ר, י
בש השיב אחימאיר אך נית׳

 ״הוא מרוגז: היה להט לילה.
 העיר בעיות את מבין אינו

אמר. בישראל,״ הגדולה
 שני שאחרי טען צ׳יצ׳ 81

ע שהתלבשו כוכבי־טלוויזיה
לד שלישי. כוכב הופיע ליו׳

 סטאר־ עם ״התחיל זה בריו
 אהוד הח״כים והאץ׳,״ סקי

ועכ שריד, ויוסי אולמרט
 הלא באיירונסייד, מדובר שיו
 ויד־ מרדכי ח״כ-שינוי הוא

או תקפו השלושה שזכסקי.
 את למנות הכוונה בעניין תו

ל זאבי (״גנדי״) רחבעם
 הארץ. מוסיאון מנכ״ל תפקיד

 נפגע שלא טען וירשובסקי
 שעכשיו הסביר אך מההשוואה,

ל- להט זקוק מדוע מביו הוא
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 מיו והסתלק, לנאום רק בא אלא הנשיאות, בשולחן ישב לא ובגין
השלט מאחורי לשבת לעצמו חירות, איש שיף, הרשה מכן, לאחר
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 מיז- הלדרוח בעלי רק סייד,
לעמוד.״ יכולים רחי־סגפני

את למנות הרעיון על 8'

 אבשלום החרזן הגיב גנדי
 כמג- גנדי ימונה ״אם ז קור
 קץ יהיה לא — המוזיאון כ״ל

לאושרי.״

 בכנס צ׳יצ׳ כשנאם 81
ב בשכונות־מצוקה, סטודנטים

 הצליח לא הוא התרבות, היכל
 המתוכנן. נאומו את לסיים
 שישבו אר״ה, קבוצת חברי

 כל לאורך לו הפריעו באולם,
 שהוזמן שוטר ואפילו. נאומו,
או להרתיע הצליח לא לאולם

 דבריו, את להט כשסיים תם.
בכעס. האולם את עזב הוא
 סגן בכנס, אחר נואם 8!

 מתמ״י, אוזן אהרון השר
ב הספרדית הפדרציה נשיא

 את לבטל שיש טען ישראל,
 בסוכנות הספרדית המחלקות
המח על ושהממונה היהודית

 יהיה טלפירו שלמה לקה
־ במקום הסוכנות גיזבר קי  צ

להת שיוכל לוינסקי, בא
 יהודי- מחלקת כמנהל מנות

ש דולצין, אריה אשכנז.
ה שדווקא טען אחריו, נאם

המח לביטול יתנגדו ספרדים
״הספר זאת. דחה אוזן לקה.
 להם יתנו אם יתנגדו, לא דים
הגיזברות.״ את

נר לא אולמרט אהוד 8!
 החד־ מההכחשה מודאג אה

יו לעיתונות שמסר משמעית
תק לעניני ראש־הממשלה עץ

 בעניין ׳פורת אורי שורת
ל אולמרט את למנות הכוונה
 ראש- במישרד סגן־שר תפקיד

כ הסברה. לענייני הממשלה
 ״אף השיב: כך על שנשאל

העניין. במה יודע לא אחד

 מה על יודע אינו פורת גם
מדבר.״ הוא

 הטלוויזיה תוכנית צופי 81
 איצ׳ה עם שכאלה חיים

הק בשבוע שתוקרן ממכוש,
ש יבחינו לא בטלוויזיה, רוב
 שש בתום שוחזר. ממנה חלק

 התוכנית, של שעות־הקלטה
ש התברר כחודשיים, לפני
מ צולם. לא מהתוכנית רבע
 בקטעים מדובר שהיה כיוון

 את שוב לזמן הוחלט חשובים,
 שניה. להקלטה וחבריו ממבוש

 העיתונאי התוכנית, עורך
 גם שהוא אטינגר, ׳עמוס
 לממבוש פנה והמנחה המפיק
 בהקלטת־ כמו שלא והפעם,

 ועימו ברצון בא הוא הבכורה,
העו החלק בהקלטת השתתפו

 חיים בפאריס: בתקופתו סק
 יריב, (״יוסקה״) יוסי חפר,
תל ומנחם קניוק יורם

מי.
 לא השנייה בהקלטה 8!

 אך סיפורים, אותם על חזרו
ששי ויסקי, חולק זאת לעומת

 הבעייה מצב־הרוח. את פר
 ששימש הגובלן, לגבי היתה

 כתפאורה המקורית בהקלטה
 ה־ לפני יום ממבוש. מאחורי
לתע הגובלן נשלח שיחזור

 בארצות־ ממבוש שעורך רוכה
ל נאלץ ואטינגר הברית,
אחר• בגובלן השתמש

 שבה התוכנית, את 8!
איש שממבוש, סרטים יוקרנו

ם ל עו ה ה 2308 הז


