
 :בורג ליוסף הנ״ל, !•
לדיב תיכנס עוד אתה ״בסוף

 האבא בתור עם־ישראל, ימי רי
בורג.״ אברהם של

 יצחק העבודה ח״כ •
 המיפל- יושב־ראש על רכין,

 לא ״מנהיג פרם: שימעון גה,
 הלאומי, במסכן להופיע יכול

ה וכאומלל הלאומי הבכיין
 ולכן מנהיגות. לא זו לאומי.
 לשאת יכול שלא סי :אמרתי

 ממנו. שיצא המיטבח, חום את
 הצעה מיתה שזו חושב אני

 הופעתו לקראת לפרס מועילה
 פחות היה לפחות הוא במוקד.
מהרגיל.״ אומלל

 וח״כ צפת עיריית ראש ■1
ה נחמיאס, אהרון המערך

ב והסתבך מכוניתו את חליף
 במיכרז האופוזיציה. עם צרות
 למכירה המוצע שהרכב נאמר

הלי חברי כששאלו תקין. הוא
 תקין, רכב מוכר הוא כיצד כוד

 היה הרכב תשובה: לו היתה
להחליפו. היה שצריך במצב

 של לעבודה חברותיה 9!
 המי- דוברת שפירא, סמלה

מו מאוד היו הליברלית, פלגה
מ נעלמה היא בעטייה. דאגות

 במישכדהכנסת עבודתה מקום
 רצופים. שבועות שלושה במשך

 כל היתד, לא לביתה, כשטילפנו
שהזד ישראל, בעלה תשובה.

אח שכאבים סיפר לכנסת, מן
נס והיא סטלה, של ברגלה זו

 מתגורר שם למיגדל־העמק, עה
 התברר עתה רופא. שהוא אביה

 שהדוב- המודאגות, למזכירות
 ד בלונדון להיות הספיקה רת

 בזאר־מכי- עבור בגדים לרכוש
עורכת. שהיא מיוחד רות

■  של לשעבר שר־החוץ !
 אלכסנדר ארצזת־הברית

 קהל. כיום מושך אינו חייג
בש על למדו זו מרה עובדה

 באר- אוניברסיטת ראשי רם
 הרצאה להייג תיכננו הם שבע.

המ בקונסרבטוריום יוקרתית
ה לכל הזמנות ושלחו קומי,

ההרצ אחרי בישראל. ומי מי
 קוקטייל מסיבת תוכננה אה

לא המוזמנים. שבין לחשובים

והטכנו המדע שר *
ה מל נאמן, יוכל לוגיה,
 סוכנות־חלל להקים תוכנית

 עתה הוא .החלל ישראלית:
רציני.״ ביזנס

 אורה המעיד ח״כ •
מי דוגי חרות לח״כ נמיר,

 ניו־יורק פרשת אחרי לוא,
ז קרה מה ״רוני, טיימס ו  ל
 לי, תגיד ז הראש על נפלת
ל שצריך חושב בוודאי אתה

 בנו ולירות לקיר אותנו העמיד
אחד-אחד.״ בגב,

שאו רפי המיסעדן #
ה של המצבר הן ״נשים : לי

עולם.״

 לוועדת-ה- דיין אפי •
 למען השופט, ״כבוד חקירה:

״הדלתות את סגור — השם !!!

הייג אלכסנדר נאם שבו

 לאשתו שמפניה כוסית מוזגגבויאלוב מיקי
(משמאל). סהר מיכל הטרייה,

 ואחר״כן מישפחה נחוג חתונה טקס ערך המלחין־זמר-תמלילן
 של ילדיו שני גס באו למקום בתל־אביב. בפאב לחברים מסיבה

 מיקי ממנו. הגדול ורן, (מימין) אביב קודמים, מנישואים מיקי
נפרדו. לא ומאז פילו, שלומי המיסעיץ של בביתו הכירו ומיכל

הצגת־ אחרי זה היה ״הבימה". נימת על שהוגש בבורקס־תרד נוגסקלציקין רפאל
 קטנה מסיבה נערכה שאחריה בגרוש״, ״אופרה המחזה של ההרצה

 וייל. וקורט ברכט ברטולט של המפורסם במחזה קטן בתפקיד משתתף קלצ׳קין ההצגה. בימת על
יין. כוס קלצ׳קין מחזיק השנייה נידו ג׳ני. ואת סכינאי מקי את לחתן שבא הכומר את משחק הוא

 בלבנון, יושבים שאנחנו הזמן
 את לעזוב מתי לנו יגיד לא

לבנון.״

פו- יהושע המחזאי #

 שווה ״מה :בחותם בטורו כול,
 מרידוד של ההמצאה — יותר

מילוא?״ רוני של מילה או

אמנון העיתונאי !•

 שאריק ״מאז :,אכרמוכיץ
 לנו יש שר־הביטחון, הוא שרון
 כמות אותה כי ביטחון. יותר

 פחות על מתחלקת ביטחון של
אנשים.״

 באר־שבע, עיתונאי בהם נכללו
האוני נשיא עם המסוכסכים

 לפני גזית. שדמה ברסיטה
 באולם הופיעו ההרצאה תחילת

 500ה* מתוך איש, 100מ־ פחות
 עיכבו המארחים ציפו. שלהם

ב הקלעים מאחורי הייג את
שו בתירוצים דקות, 40 משך
 לאוניברסיטה נשלח מישהו נים.

שהת לומדים, כיתת עם וחזר
שו כמה ולמלא לבוא בקשה

 הבינו המארגנים באולם. רות
ס אורחים יגיעו שלקוקטייל

 במסע־שיב- פנו הם ואז פורים
 הבאר־שב־ לעיתונאים גם נוע

 שישתתפו באולם, שנכחו עים,
בקוקטייל.

השבוע פסוקי
הכהן: מנחם הרב *

ה את הורידה ״ועדת־החקירה
או ורשמה הקיר שעל כתובת

מעטפות.״ תשע על תה

ש ״המיכתב הנ״ל: •
 שר־ של לכתובתו השבוע הגיע

באמ הגיע שמיר, יצחק החוץ,
 מישרד־ של מיוחד שליח צעות

התיקשורת.״

מריידור, יעקב השר #
 ג׳ומייל: אמין לבנון, נשיא על

אפי לומר מה לו שאין ״נשיא,
כל גיבור והוא שלו בארצו לו

שים1א
 באר־שבע אוניברסיטת

אולם למלא הצליחה לא
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