
 רכים הפסקה. ליא בביתו לפון
 אמר מישהו חייו. על איימו

ל נתלוש ״אנזזנו :לאשתו
 באשר האשכים!״ את בעלך

 הוא לבורסה, בכניסה אותו זיהו
 העדיף הוא מהלומות. חטף
 בריכבו, למקום לבוא שלא
 ב- שיסגעו עליו שאיימו אחרי

הצ הוא אשתו את מכוניתו.
 נזעויב, בבניין לראות ליח
 ימים באותם עובדת. היא שם
 מרידתו אכל׳ לא כמעט הוא

היטב. ניכרת במישקל

 נחת רווה פליישר אך ■
ה כל מהמפולת. מיקצועי

 לך.שע ניסו הכלכליים כתבים
 ירפה עם ראשונים ראיונות
 ואליעזר ריגר (.יוסי״)

 להשיג הצליח הוא פישמן.
 באשר ריגר. עם ראשון ראיון

 אצל ריגר התראיין למחרת
 פליישר הצליח האחרים, כל

בל בראיון פישמן את לראיין
עדי.

 ב־ הוזמנו מקומות 12 ■
 מוטי של המינובח מיסעדת

 היו האורחים בין פליישר.
ב פישמן. ואליעזר ריגר יוסי

 בריגר, פליישר הבחין אשר
 אותו: ושאל אליו ניגש הוא
 ך״ עכשיו לקנות כדאי .מה
״אסימונים.״ ריגר: ענה

 הרצל האסטרולוג ■
 סוגי ששני טוען, ליפשיץ

הק בשנה מאוד יעלו מניות
מנ הן אלה בבורסה. רובה

 הקשורות ומניות הנפט, יות
לאלקטרוניקה. במיפעלים

 שלמה הפרופסור ■
 בעת בלשונו. נכשל אבינרי

 בחצי הרדיו בתוכנית ראיון
 של החדשות מגזין — היום
 ״הליכוד, אמר: הוא ב׳ רשת

 מת־ עם נמנה אינני שבידוע
 כשחש רגע, כעבור עדיו.״
 ״...שאינני עצמו: תיקן שטעה
כמובן.״ תומכיו, עם נמנה
 מוחמר מפ״ם ח״כ ■
 משותף משהו שיש גילה ותד
במי אלוף־מישגה ובין בינו

כע, אלי לואים ש שהודיע ג
 וב־ לבייחת, להכנס יסרב

 מדיו. את פשט כך עיקבות
ב חייל היה ותד של אביו
 קיבלה יחידתו התורכי. צבא

ארמני, לכפר להכנס פקודה

א (מימיו) בכדורסל גבעתיים—רמת־גן הפועל שחקןשרכסו ססיב  מאמן עם ג
 למכירת קפלן, סטיב שחקן, עוד ועם (באמצע) שרף צבי הקבוצה,

ה בבית נערכה המכירה לקבוצה. קודש שהכנסתו תמונות סי הקבוצה. מאמץ אייזנברג לשאול השייך א

ם מועצת יושב־ראשמנוד עמוס  חברת של המנהלי
ת שבע־נחת אינו לודזיה  שהוא מהתמונו

 —רמת״גן הפועל ידידי אגודת על״ידי שנערכה במכירה רואה
 שירות־הביטחון־הכללי ראש לשעבר מנור, בכדורסל. גבעתיים
ת מאמץ בתפקיד, הראל איסר של ומחליפו  ומסיבה הקבוצה, א

תמונה. לבסוף רכש הרצון שביעות חוסר למרות למכירה. בא הוא זו

 מיכל ר״ץ, סיעת ומזכירת רת
 את הכותבת היא רפאלי,

 בדרך־ עליהם עונה השאילתות.
 שמיר, עודד סרן רב כלל

 העירה שר-הביטחון. שליש
ה מערכת על ר״ץ מזכירת

 רפאלי- שרון־אלוגי, יחסים
 והם מתכתבים ״אנו שמיר:

מתקוטטים.״
ה והעיתונאי הסופר ■ א
 האחרון שסיפרו מגד, רון

 הזהב ודבשת התעופף המול
 ומבקר, סופר ביחסי עוסקים

 בשאלה שמועות לחרושת גרם
 באותו המחבר. התכוון למי

מעברו: פרק סיפר הוא עניין

יב שזה כדי השומה, פקיד
 בדו״חות רשומים הם אם דוק
הפ — לא אם העצמאים. של
 ״ואז, תיקים. להם פותח קיד

מתרו שלי התיבה בדרך־בלל
מחלי הם כי לזמן-מה, קנת
מיקצוע.״ פים

הקש על סיפר צרפתי ■
 צריך הוא כאשר לו שיש יים

 משהו לתקן שרברב להביא
 שלושה פגיע העובד בביתו.

 אותו, שמזמינים אחרי יפים
 של אשתו את שואל הוא ואז

קב עם משלמת ״את צרפתי:
ז״ קבלה בלי או לה

 מי בל את ולהשמיד לכבשו
 ותד של אביו בו. שנמצא
 לכפרו, ברגל וחזר התחמק

ג׳ת.
 שמתא מספר, ותד ■

 מכפר ,מתימן הוא מישפחתו
 שמו. ותד צנעה, שליד קטן
ב להשומר־הצעיר הניע הוא
 פגש צעיר בגיל מיקרה. דרך

 היה זרועו שעל כקיבוצניק
ל התעניין הוא מיספר. חקוק
מ הקיבוצים בבל אס דעת

 הקי- החברים. את מספרים
 מחנה־ ניצול שעש, בוצגיק

מוד לסיור אותו לקח השמדה,
 ותד הפך שאחריו בקיבוץ, רך

בהשומר־הצעיר. חבר
לשע הממשלה מזכיר ■

ב בוטח נאור, אחיה בר,
 הוזמן כאשר האמריקאי. מטבע
 ביקש, הוא ראיונות, לערב
 לכפר־ מירושלים הסעה מלבד
 תלד מאה של סכום סבא,
הופעתו. עבור
בעי קרא פאר מני ■

לקור המציעות מודעות תון
ול לנופים בשבת לנסוע אים

 ״הייתי וילד- עם הביתה חזור
אילמ בשימחה, זאת עושה

 קטן סיטען תא לי היה לא
מדי.״
 לרעי- הסבר יש לפאר ■

ב באילת שהיו דות־האדמה
ק זה לדעתו, שעבר. שבוע

 הרמטב״ל, סגן לביקור שור
ד וחצי״) (״משה משה  ב- ל
 שם קשרו בטח ״הם מבד-
 כל את למשוך ורוצים חבל

צפתה.״ השטח
 מיש־ מפקד בא כאשר ■
 אברהם תל-אביב מסח טרת

 בנמל-התעופה לקבל תורגמן
 מרים לשעבר, אשתו את

 תמיר, הופתע. הוא תמיד,
ה וגרפולוגית אסטרולוגית

 עם בארצות־הברית מתגוררת
 המשותפים, ילדיהם שני

 ״אתה קילו. 20ב־ רזתה
 ואני לעשן שתפסיק הבטחת
 ד- שאעשה הבטחתי בתמורה
 לבעלה תמיר אמרה ייאטה,״
 מקיימים שנינו ״הנה לשעבר.

הבטחות.״
להש מתכוונת תמיר ■
לפ עומדת והיא בארץ, תקע
אסטרו לשירותי מישרד תוח

¥ 11 "1 "1 1א ח ת משעינח • |  תל־אביב מכבי חכדורסל קבוצת שחקו של כתבו על ראשח א
אמס, ארל ״111 ■!1 #111 ת משעין פרי, אולסי וחברת, וילי חשיקו השלושח עליח. ראשו א
אמס סיפר כאשר כוסיות, לי א כי לשניים וי טח, לחברתו להינשא עומד הו בהולנד. שהכיר אני

 חיים שר-האוצר סגן ■
מן פ  זמן לו יש אם נשאל קו

 מיש- — בלגו בנו עם לשחק
 מייבאת אותו ההרכבה חק

או קוסמן לישראל. מישסחתו
 הפית־ תקף בביתו שגם מר,
 ״הבן יחף. הולד הסנדלר גם:

חד סטים שכנים אצל רואה
ושו הביתה בא לגו, של שים
סט.״ אותו בידיו אץ למה אל

 המישנה שילה, נתן ■
 ב- שנפצע הבורסה, למגכ״ל

בעז ומהלך מילחמת־הלבנון
ש- שהיו מספר קביים, רת

 ב־ ופוליגרף. גרפולוגיה לוגיה,
 השתלמה היא ארצות־הברית

 גלאי- מכשיר על בעבודה
שקר.
 שושנה העבודה ח״כ ■

 בערב־ראיו- נשאלה ■ארבלי,
 מחוץ מסתדרת היא איך נות

 בעלה עם לשעות־העבודה
 הוא שגם אלמוזלינו, נתן

ההסתד גיזבר — פוליטיקאי
שהעוב סיפרה ארבלי רות.

 ברוב מסכימים שהשניים דה
ל להם מאפשרת הנושאים

ב עוסקים הם היטב. הסתדר
ה וזהו בבית, גם פוליטיקה

מ אנו ״כאשר שלהם. תחביב
 אנו איך שואלים אנו דברים,

וההסתד הכנסת ביחד, נוכל
ה את סוף־סוף להפיל רות

 המראיין לה העיר ז״ ממשלה
 בבדיחות־הדעת דנציג איתן
 הקצב שלפי אומרים ״רבים

ל הרבה־הרבה תצטרכו הזה
ביחד.״ דבר

 בא שהוא טוב בי לו אפרו
בז קביים על עבודתו למקום

 יעזור זה ״אולי המפולת. מן
לו. אמרו בנופלים,״ לתמוך
 שב ייני ליאור הזמר ■

 אשתו, עם ביחד לישראל
 אחרי אדר־שלום, אביבה

בפא שנים חפש בת שהות
 הראשונים הדברים אחד ריס.

מהמ רדתו אחרי עשה שהוא
 שבו לקיבוץ נסע הוא — טוס
אפיקים. גדל,

 שר-הביט- עונה כאשר ■
 ח״כ של לשאילתות חץ

 עומדים אלוני, שולמית
 עוזרי הפליאה צידי משני
דוב- ומחייכים. האישים שני

 דירה חיפש הוא בנו, כשנולד
 בבניין אחת ומצא פתל-אביב,

 נתן המשורר התגורר שבו
 בא הוא כאשר אלתרמן.

 כועס שאלתרסן גילה לכסית,
 מדוע, אותו שאל כאשר !עליו.
 ת־ כשהיא ״המתה, לו: ענה
ל חלון לאיזה תדע לא בוא,

היכנס.״
 סס־ לנציב המישנה ■

 (״אברום״) אברהם ההכנסה
 שתיבת־הדואר סספר, צרפתי

שרב של בפתקים עמוסה שלו
 תריסים מתקני צבעים, רבים,
המצי חדרי־מדרגות, ומגקי

 גם שהוא צרפתי, עבודה. עים
ה של מחלקודהחקירות ראש
ל הפתקים את מעביר אגף,
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