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לאות, יודע שאינו איש־עבודה

 ואיש־ אירגון, בענייני בקי
לבע אוזן מטה מעולה. מינהל

— מכל והחשוב הקהילה, יות
 שטרם עשיר, נסיון־חיים בעל
 מיותרת, אחת הערה ולוא פלט

 עדות־המיזרח בבני הפוגעת
 הדולפינריום סגירת על או

 גם המשמש אידלמן, בשבת.״
 של לענייני־תיקשורת כיועץ

כן־מאיר, דג המערך ח״כ
 הרב אלא אינו שהאיש קובע

 של הראשי רבה רוזן, משה
לאח שעלה רומניה, יהדות

אל לא ״הוא לישראל. רונה
להס יוכל שהוא ובטוח מוני,
כולם.״ עם תדר

 הפתח־תיקוואי המורה !■
 לעת- משורר אכרמסון, חנן

תנו את בזמנו שהקים מצוא,
 כמישקל־נגד בטוח, שלום עת

 כמנהל התמנה עכשיו, לשלוט
מישרד- של מחלקת־ההסברה ן

 לתפקידו כשנכנס השיכון.
מהמישרד, פקידה לו הציעו

 אני . ״מה התנגד. הוא אך
בחדרי״ מפא״ניקית עוד צריך
 בתו את לשכנע הצליח הוא
 דבוטינסקי בבית השומר של

 לירושלים שתעבור בתל-אביב
מזכירתו. ותהיה
■ הקשיש, גילו למרות !
 במר- חזן 3יעק עומד עדיין

בראיון במפ״ם. העניינים כז 1
 בעל גפן דורית לעיתונאית

ל תועלה שאם איים המישמר
 מפ״ם, ח״כ הצעת הצבעה

ה לפירוק גרנות, אלעזר
 ישיבת את יעזוב הוא מערך,
 עשה איומו בהפגנתיות. המרכז
ש הצעירים, על דווקא רושם

שב לאולם מחוץ התארגנו
בתל-אביב. הוועד־הפועל בניין

ואף חזן, נגד שלטים תלו הם ן

 בידו זה אוחזים או מחובקים,
זו. של

ל המחלקה יושב־ראש !■
 בוועד־הפועל ולחינוך תרבות

 פסה, נחום ההסתדרות, של
 גדול הוא ברור־חיל, קיבוץ בן

 אותו זיכו מימדי־גופו מימדים.
הרוח״. ״ענק בכינוי
■ ה ביום הירצה פסה !
מו לפני לסין בבית שישי
 על כתב נכח ובמקום רים,

 הסתדרות, לענייני המישמר
 בחברת שבא קווה אבשלום

 איתמר. וחצי, 5ה־ בן בנו
בנאו להאריך פסה כשהתחיל

 תגיד, ״אבא, איתמר: קרא מו,
?״ אמיתי הוא הזה האיש

השבוע פסוק•

ה ועד ראש יושב־ •
 כ־ החקלאיים יישובים
רגב: יצחק רפיח פיתחת־

 מדעת־הקהל, מתרגש לא ״אני
 צריכים דעת־הקהל את לא כי

לפנות.״
של הבא השגריר •

 כארצות־הכרית, ישראל
מפני ״רק :ארנס ,משה

 כל־כך מתפקדת שהממשלה
ל שלם בלב נוסע אני טוב,

וושינגטון.״
הההן: מנחם הרב •

 לשכנע הצליח שרון ״אריק
 חייבת ישראל כי המצרים את

 מה- יאוחר לא מסיני לסגת
באפריל.״ 26

 השר מיועצי אחד •
בו- ״השר מרידוד: יעקב

ן1*  מבקרת־ של חאפור־בחיר תפרסי החתול הוא 111* 11111!!
1 ' |  הטוענת אביגל, שוש הטלוויזיונית, התיאטרון • י /

 לדבריה והדוגמנות.״ הספרות עולם עם הדוקים ״קשרים לו שיש
 והותיר מאוד,״ ומיוחם מאוד שעיר ירוק״טורקיז, עיני ״בעל הוא

 יענקל׳ה מאוד. אליו המתגעגעת מתקדם, בהריון נקבה בבית
 שלקח לחובב־החתולים, מבטיחה אביגל ושוש שבועיים, לפני נעלם
 אותו, יחזיר שאם בתל־אביב, הקסטל־שדרות־נורדאו מאיזור אותו
 ראשונה, ידיעה בך על שהתפרסמה מאז בתמורה. גור יקבל

 אחד ).03־444959( בטלפון שבורי־הלב ההורים יעם6רבי התקשרו
שחור. היה שציבעו אלא — בחבל־ימית החתול את ראה בי טען

 על המוחה עצומה על החתימו
דמוקרטיים. הלא איומיו,

 עדיין 83ה־ בן חזן ■1
 שהוא למרות ביותר. פעיל

 מישמר־העמק, בקיבוץ מתגורר
 לתל-אביב לבוא מרבה הוא

 ממד רק ולא שונים לאירועים
 אשתו בחברת תמיד לגתיים,
ה. מ ר  נוהגים הם בקיבוץ כ

ב פוסעים והם אוהבים, כזוג
כשהם מישמר־העמק שבילי

 כיתה את לבטל אפשרות דק
יהו שילדים סיבה אין י״ב.
 את לסיים יצליחו לא דיים

 שנות־לימוד.״ 11ב־ לימודיהם
 יע־ גד המעיר ח״ב •

 ״מרידור :הנ״ל על קוכי,
 הבא והשלב מהפסים, ירד

 את לקצר יציע שהוא יהיה
 ואת חודשים, לעשרה השנה

ה כי ימים, לשלושה השבוע
 את להספיק יוכל היהודי פועל

שבוע.״ בחצי עבודתו

אלה מאתבלננים שמי דני

 כולם למה
ן עלי מקיתכלים

בבנסת בסא״גלגלים על בגין
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