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אשתו בעיני להביט יכול איוו שו־־וימיסחו־־והתננשייה
הקולנוע כוכבת את מקרוב לבתו! רוצה שינוי וחייב

 סיעת-המערך בישיבת 8!
ב ח״כ הפריע ר ע ר י לנוא צו

ה לו העיר מים. ש חד מ  :ש
מפ שאתה בברזיל,׳■ אתה ״מה,
ל מתכוון כשהוא ז״, כד ריע

 בלי- באחרונה, צור שערך סיור
 בדרום־א- נוספים ח״כים וויית

 של שבסנט סיפר, צור מריקה.
 להפרעות קבוע נוהל יש ברזיל

 רוצה פרלמנט כשחבר בנאום.
הוא הנואם דיברי את לקטוע

 ואחד מפ״מניק אחד פא״יניק,
באמצע.״ כיפה עם

 מים- הגדלת על בדיון 0
 הכנסת, יושב־ראש סגני פר

 אומר בבידור .מנחם נשמע
 גמלים אורחת רוצה אינו שהוא

 המועמדים אחד העיר מאחוריו.
 מי יודעים ״אתם מהקואליציה:

גמלים?״ אורחת בראש הולך
:8 לתפקידו אנושי היבט 1

 לאזכרה בא גדול בכובע״פרווה חבושהואל איסד
 רב־אלוף של למותו השלושים ליום

 המוסד וראש שירותי־הביטחון על הממונה הראל, לסקוב• חיים
איתו. ושוחחו ותיקים מכרים אליו ניגשו פעם מדי בצד. עמד לשעבר,

מ במחילה ״אדוני, לו: אומר
 להפריע אוכל שמא כבודך,
 סהמיקרופון. זז הנואם לך?"
 אחר־ ורק הדברים את שומע

 שחל: היקשה לנאום. שב כך
רו אינו הנואם אם קורה ״ומה

 יוסי ענד, אותו?״ שיקטעו צה
ן לי  ״לא המיפלגה: דובר כיי

 סיכם בז.״ יורים אז — רוצה
 :רבין יצחק ח״כ העניין את

 מנומסים. להיות יכולים ״הם
 מקבלים ההחלטות את ממילא

הגנרלים.״ שם

■ ח ן רי ר, א מ ד מ אחד ק
 תל-אביב, עיריית ראש מגני

ב בישיבה שומעיו. את הדהים
ב שדנה חרות-הצה״ר, הנהלת
הציו בהנהלה התיקים חלוקת

 רשוודה- את קרמר נטל נית,
רו ״אני :בפתיחה ואמר דיבור

 שום רוצה לא שאני לומר צה
ל חבריו מוותר.״ אני תפקיד.
יג תל־אביב, עיריית מועצת

א טפח וחיים גריפל אל
ראשו ״פעם אחד: כאיש מרו
 שום רוצה לא שהוא בחייו נה

תפקיד.״

 התייחס הדיון בהמשך 8!
 של הלא-צודקת לחלוקה גריפל

״כ הסוכנות. בהנהלת התיקים
 של חברה לעמיגור, הולך שאני

 עני כמו עומד אני הסוכנות,
מ אחד שם שולטים בפתח.

 שר־המיסחר-והתעשיה, נתן
 לפני בהרצאה פת, גידעץ

 ״אני ח. ׳בגוש מיפלגתו פעילי
 בגלל חיי-מישפחתי את מקריב

ב להביט יכולתי לא המיפלגה.
 אישתי, של ד,מאשימות עיניה

 מאשימה שהיא הרגשתי כי אן,
 המיל- למען יד שהרמתי אותי
בלבנון.״ חמה

א לו שבחר הצוות על 8!
 שלי שהעחרים שמח ״אני : מר

 היו כי מהמיפלגה. חברים אינם
 והם.היו מהמיפלגה עוזרים לי

מנחש.״ גרועים

ה מזכ״ל ממלא-מקום 81
נ קיבר, ישראל הסתדרות,

 המז- דיברי על דעתו מה שאל
 שאמר משל, ירוחם כ״ל,

 ודי הבנה שוררת השניים שבין
 שעניין כדי ובקריצת־עין ברמז

 לא ״אתה קיסר: ענה יסודר.
 כל קורצות שלי שהעיניים רואה
אוטומטית.״ הזמן

■ קי סיפר אחר בעניין ׳
ו בינו שהתקיימו שבדיונים סר
 ארידדר יורם שר-האוצר בין
 ארידור ואילו יורם לו קרא הוא
קיסר. לו קרא

 מרדכי שינוי ח״כ 8!
ה על־ידי נשאל וירשובסקי

תן מראיין ג אי צי ל מדוע דנ
ת דעתו כ ז לי ר, א לו  ולא טיי

ם לי ם, פי כי להביא צריכה ח

״הו ולבנון. ישראל בין שלום
לב לי תרשה יודע, ואיני איל
 עדיין ליז אישי. באופן זאת דוק

 ייבדקו והבעיה שהיא ראויה
כמוני.״ מומחה על-ידי

 צריך כזד, ספר לדעתו תשובה.
ל על־ידי להיכתב היה א א יג
 הספר, את יכתוב הוא אם לץ.
ל מרכזי מקום בו יקדיש הוא

אלון. תוכנית

גי רבץ יצחק כח״ 8
״גו על־ידי התבקש שהוא לה
ה על ספר לכתוב חיצוני״ רם

 מיפלגת־ של המדינית תפיסה
נתן לא עדיין רבין העבודה.

ה הודיע שבו בשבוע 8
לעי לממשלה המישפטי יועץ

 דוחה שהוא גוף ימירה תונאית
 חסינות את להסיר בקשתה את

גוף, עקיבא הח״נ בעלה,

לסקוב, חיים לשעבר, הרמטכ״ל של הטרי מחליפומט דני
 בחליפה לאזכרה בא חיילים, קבילות נציב בתפקיד

 ראשו על הגיח בשטחים, הפעולות מתאם שהיה מי מט, הדורה.
בקריית״שאול. הצבאי לבית־הקברות כשנכנס קטנה, סרוגה כיפה

גי במישפט נשפטת היא שאיתו
 הם שתביעותיה משום רושין

נו תגמד, לה היתה קנטרניות,
 ק בינה היחסים למערכת ספת
 האחר השישי ביום בעלה. בין
 הולדתה יום את מירד, חגגה רון
ם המשותפת בתם של  איילי

 82 לבת יום־ההולדת מסיבת
 התקיק האם, עם הנמצאת ,7,־ד

 לק שבו הכרמל בבית־הספר מה
 המסיבח תחילת לפני הבת. מדת

 ש־ המתנות את הקטנה אספה
 והגיחה כיתתה בני לה הביאו
 מק שהיה מירד״ של בסל אותן

 קם המסיבה בתום לרגליה. נח
מוז הוא אף שהיה נוף, עקיבא

 המתנות את ולקח למסיבה, מן
איתר.

 הטלוויזיז מתר קוראי 8׳
 על הבינו לא הארץ עיתון של
בו חדה הכותבת מדברת סד,

 הקשישים על כשכתבה שם.
 מחוממים, לא בבתים הגרים

ב נאלצתי ״לאחרונה :הוסיפה
 בביתי שנערך בדק־בית גלל

 - בתורה כתובה שלא סכה —
 לא בתנאים ימים חודש לחיות
 אומללה עצמי וחשתי תנאים

להח ביקשה בושם ומיוסרת.
 ואח האמבטיה את בביתה ליף

צ שהיה התיקון בית־השימוש.
הת ימים חמישה לארוך ריך

 ל• נאלצה בושם לחודש. ארך
 אח לעשות ושם לשכנים הכנס

 מסויים בשלב ולהתרחץ. צרכיה
 בדלתוח לדפוק התביישה היא

שכניה.
 מיכא? חרות ח״כ 8

 חייב רוח להפיח ניסה קליינר
 האנטי־שמיות, על פומבי בדיון

 הארץ עיתונאי ד,ינחה שאותו
ה ״בפרלמנט אלדד. עקיבא

ה בנושא תון התקיים בריטי
 מהלייבוו יהודי ציר אבטלה.

 הממשלה מדיניות את ׳תקף
 ,לן לו: צעק שמרני ציר

בני היהודי. הציד ,לכנסת!
 ראה לא רבים, לישראלים גוד
 לגבי אך גדולה. מציאה בכך

 האב בעיה: יש השמרני הציר
הציו אוהד או אנטי־שמי הוא
 שאי הקשר באותו ?״ נות

 ב־ להיות אפשר ״איך :קלייגר
ו אנטי־דתי גם ברית־המועצות

 אומו כשאתה אנטי־שמיז גם
ה כי נברא ולא היד, לא שישו

אותו.״ רצחו יהודים

 אירופו אלוף וסגן 420 בדגם מיפרשיומ בשיט העולם אלוףפרידלנדר איתן
 שיתר ברוקמן) שימשו! בן־זוגו עם (ביחד 470 דגם במיפרשיות

 ג׳יי", אנד ״ג׳יי הפאב מבעלי קראוס, יגאל של אורחו היה פרידלנדר גר. אביבה השחקנית לצד לחיים
למוזמנים. מיוחדת בארוחה והתחיל לארוחות״צהריים, גם שלו המקום את שפתח תל־אביב, בצפון


