
. אגשים
מישפוז־ הכמעט למסיבה באו
 יועץ פורת, אורי היה תית

 לענייני־תיקשו־ ,■■*ראש־הממשלה
שבדרון. של דודה שהוא רת.

 שבדרון לו הציעה פעם 9
 לראש־זז־ חבילת־שי פישלוח
 כתרגיל ליום־הולדתו, ממשלה

 לה ענה החברה. של פירסומי
 כי יין, לו תעבירי. ״אל :פורת

יחיאל אבל שותה. לא הוא 1
 יכולה את ולו שותה. קדישאי

ביום־הולדתו.״ יין להעביר

 שיבעה הודלקו במסיבה 9
מישהו עוגה. בתוך שהיו נרות ,

 כיאה שמיני, נר להדליק הציע
התכוון הוא אך לחג־החנוכה. 1

י נערכה המסיבה אחר: למשהו י
הו לכבוד לחג־ד,חנוכה׳ סמוך
 של השביעית המהדורה צאת

 והורוסקופ אסטרולוגיה הספר
ה האסטרולוגית של ' ל לי ט

 יעקב ניצח המסיבה על סטן*
 מיק- את החליף הוא שיראזי.

בני דיסקו מועדון ניהול צוע

 תל־אביב. למכבי טוב מצב רים
 על תיפול המעמסה עיקר

 סיל־ ולד ארואפטי מוטי
 תהיה כרקוכיץ למיקי בר.

 מן צימר ג׳ק טובה. תקופה
 ה־ קבע מישחק,״ באותו יצטיין

מישפטן־איצטגנין.
 פאר מני הופיע כאשר 9
צר עולי התאחדות של בערב

 בבאר־שבע, וצפון־אפריקה פת
 על בדיחה לספר התבקש הוא

 והסביר: סירב מני מרוקאים.
מ מילים שתי אמר שלי ״חבר

במחת חצי־שנה וישב יותרות,
הבי של מובטל מקיצבת רת.
 לקנות אי־אפשר הלאומי טוח

ילדים.״ לשלושה נעלי־ספורט

 על של הספורט כתב 9
 יו- את עזב פז אורי המשמר,

 עיתונאי של בנו פז, מפ״ם. מון
 פז, ישראל הוותיק הספורט

 גלי־ ביומן חדשות עורך יהיה
 לשורת מצטרף פז־הבן צה״ל.

שיצ אחרים בכירים עיתונאים
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 במישלחת ישראלי נציג היה הוא לירושלים. בהגיעו הפובה דרך
חזר. ועתה שם, ונשאר ירד בארצות״הברית, הפלבלי הנספח

 סטן, של הוצאת-הספרים ו>הול
 וימכרו יתורגמו גם שבקרוב
בחו״ל.

הבאר־שב־ האסטרולוג 91
 עורך־דין שיאון, עמום עי

 השנה לקראת פירסם במיקצועו,
בעי תחזית החדשה האזרחית

 באר־שבע. ידיעות המקומי תון
 רבין יצחק יחליט אם ״גם

 לראשות- המערך בראש לרוץ
 התשובה אינו הוא הממשלה,
ץ למנחם לא המוחצת, ו גג

ה תנועת ובעיקר לליכוד, לא
 על האמיתי, האיום הם חרות,

 אורנוס, הכוכב שילטוננדהם.
ו השינויים על הממונה שהוא

 על להשפיע עשוי המהפכות,
 דרמא- מדיני בצעד לנקוט בגין
 שני את מנתח שיאוו תי.״

ה מול תל־אביב מכבי מישחקי
 מוס־ צה־אס־קא הרוסית קבוצה
 בבלגיה, בינואר שייערכו קווה,
הש ״במישחק שעות. 24 בתוך

יוצ ומרקורי הירח השמש, ני

 בשנים המשמר על מבית או
 חיים פרי, פמדר האחרונות.

גי (״סוטי״)ומרדכי שיפי
ת  אחרונות, לידיעות עברו ל

 ואמנון לדבר כיאור חיים
למעריב. אברמוביץ

 על עלה הזה העולם 91
 רשות של המנהל הוועד שולחן

בישי אחת מפעם יותר השידור
 רשות־ה־ מנכ״ל האחרונה. בה

 לפיד (״טומי״) יוסף שידור
 אהוסה הוועד חברת את תקף

 שאמרה דברים בגלל מירון,
 ).2361(תזה בהעולס בראיו עליו

ה עורו־הדין תקף בהמשך א
 הטלוויזיה הצגת את פאפו רון

 יהושע של הפועלים אחרון
 על בביקורתו והתבסס פובול,

 בהעולס שהופיע אחר ראיון
 באותו ).2352( סובול עם הזה,

לאידיאו סובול התייחס ראיון
 שלו, המחזה גיבור של לוגיה

ויינינגר. אוטו יהודי, נפש
אברהם המפד״ל ח״כ 9!

אשת רלב״ג, הדסה והנאה הצעירה הרבנית על-ידי מתקבל גדולה, כיפה חבוש ך 1
מסיבת של ראשית הגיבורה היתה רלב״ג בירושלים. הדתית המועצה יושב־ראש 1 *

 להקמת שלה היוזמה פנר. הנחה שאותה הביו״טכנולוגיים, המכונים של הראשון המחזור בוגרי סיום
הדסה. בבית״החולים עובדת היא הדסה מתוחכם. רפואי ציוד להפעלת עובדים להכשרת נועדה המכונים

 ח״כים בליוויית ביקר מלמד
 בבית- מוועדת־ד,כספים אחרים

 לפני בנתניה. לניאדו החולים
הול הם לחדר־הניתוח כניסתם

 מלמד ירוקים. בחלוקים בשו
 ״כי גדול־מימדים חלוק ביקש

הממשלה.״ כל על חלוק אני

 חולון עיריית ראש 9
בתפקי מכהן אילץ פינחס

 31 קאדנציות, שבע ■כבר דו
 מרכז יושב־ראש אילון, שנה.

 .73 בן הוא המקומי, השילטון
אי אותו שאל ראיונות בערב

ש חושב אינו אם דנציג תן
 ״אלה לתפקידו. מדי מבוגר הוא

להת שיבואו זאת, שאומרים
ו בשיקול-דעת גם איתי מודד

בלחצים.״ בעמידה

מבטים נעצו הח״כים 9

 ל- שנכנסה באורחת משתאים
 רוזני פנינה הח״כים. מיזנון
 במעיל לבושה נכנסה בלום
 מתפשטת. והחלה לבן פרווה

 המעיל, את הורידה בתחילה
האפו את לאט־לאט ואחר־כך,

 אלא המשיכה, לא *־,יא דה.
דקי בחולצה לבושה נשארה

 מביטים כשהח״כים־ד,גברים קה
בעיני־עגל. בה

ת מזכיר צוקר, דדי 9
 בימים מאוד עסוק ר״ץ, נועת
ה על תחקיר מכין הוא אלה.

 אל הכותרת תחת בגדה נעשה
 מופיע שבו ידעת, לא תאמר
עצ וממקורות מעיתונים מידע

תו בזכויות פגיעות על מאיים
 צוקר, המערבית. בגדה שבים
קש נותקו לר״ץ הצטרף שמאז

בו עובד עכשיו! שלום עם ריו

בסוציולו דוקטורט על זמנית
תל-אביב. באוניברסיטת גיה

ב הכנסת דנה פעמיים 9
 העם של וקיומו עתידו נושא

משע כד, היו הדיונים היהודי.
רי כנסת הותירו כי עד ממים,

הפרלמנט הכתב לחלוטין. קה
 בן-ורד עמום ■הארץ של רי

 משעמם, כל־כך ״הדיון העיר:
ריק.״ המיזנון שאפילו

 של ועדת־החוקה חברי 9
 מישפטנים עם נפגשו הכנסת

 מהח״כים חלק מארצות־הברית.
 ח״כ תוארם. על־פי עצמם הציגו

 התנצל גרנות אלעזר םמפ״
 עורך- אפילו אינו שהוא ואמר

 ״זד, האורחים: אחד ענה דין.
הקומנסנם.״ נציג אתה בסדר,
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 ההפסקה בגורל עולה מה לברר לבימה ניגשת
 לא היא כאחרים, שלא בדיוני״הקונגרס. שהוכרזה

ליושב-ראש. בנימוס קראה אלא הבימה, על עלתה

 ח״כ נשא שאותו בעלה, על להספד האזין
 ראש של במכוניתו באה היא רביו. יצחק המערך,
גולדמן. מיכה כפר־תבור, המקומית המועצה

>2564 הזר, ■העולם ד


