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 (מוסתרת אן ואשתו פת גירעון הגיעו לאירוע למוסדותיהן. כסף אספו וכך לכרטיס,
משמאל מיכל. אשתו עס מודעי יצחק השר למעלה: האמצעית כתמונה משמאל).

עיריית ראש :מימין למטה מדי. ואשתו סער, טוביה הטלוויזיה, מנכ״ל :למעלה
 סגידור רעיה. ואשתו סבידור מנחם הכנסת יו״ר להט, (״צ׳יץ׳״) שלמה תל״אביב

 ממעלה צולמו התמונות הצילום. זווית בגלל רגליים, לו אין כאילו בתמונה נראה
אילנה. ואשתו גולדשטיין דב ח״כ למטה: משמאל עיוות. יצר וזה המדרגות

(״טומי״) יוסף הרשות מנכ״ל
לפיד.

 שהוא לימי, יצחק ■
 על אמר ותיק, תיקשורת איש

 הפעולה זו כי הנשיא, בחירת
ש ביותר האנטי-תיקשורתית

שברי מלמדת היא זוכר. הוא
הפו הערך היא מפירסום חה

שיצ כדי ביותר. הגבוה ליטי
 להיות צריך אתה בעדך, ביעו

 ישגו אחרת לחלוטין, אלמוני
שמתנגד. מישהו תמיד

 הזה השבוע במועדון ■
את פאר מני המראיין שאל

 במי- גם אם שריד, יופי ח״כ .
 חילוקי־ נעלמים זנון־הכנסת

 שהיו גילה, שריד הדיעות.
 אליו שבאו בליכוד חברים כמה

 בניסוח להם שיעזור בבקשה
 שהדבר אמר הוא רעיונותיהם.

 לא אך אחת, מפעם יותר קרה
 כדי שמוח. לפרט מוכן היה

 מייד הוסיף הוא ספק, למנוע
 שאין בדברים היה מדובר כי
לגביהם. עקרונית התנגדות לו

*  מני סיפר ערב באותו ■ נ
 אם הבאה: הבדיחה את פאר

מנ לנשיאות, הליכוד מועמד

לזן, חם  הוא יבחר, אכן אי
 על רב כסף למדינה יחסוך
 אילון דעת־קהל. סיקרי עריכת

ול לרחוב, בעצמו לצאת יוכל
 חושבים הם מה מאנשים שמוע

 אינו שאיש מכיוץ הנשיא, על
אותו. מכיר

 ברק, יוסי החקיין, ■
 משל, ירוחם החבר את חיקה
 מתלונן משל כי גילה ושם

ה אותו מכנים שבהסתדרות
 מכוכב חבר — אי־טי חבר

אחר.

 (״איןאמנון העיתונאי ■
 היה אמור דנקנר, אחות״) לי

העי חבריו, עם ביחד לנסוע
 ח״כ פנל, ישראל תונאי
 הטלוויזיה וכתב שריד יוסי

 אולם לרומא. שישעד ניסים
את'כת דנקנר שפירסם אחרי
 מיש־ סירב אחות, לי אין בתו
 דנקנר לטיול. להצטרף על

 לפייסו, מישלחת אליו שלח
התרצה. לא מישעל אך

 מישעל שניסים אחרי ■
 דג- אמנון עם הראיון את קרא
שע בשבוע הזח בהעולס קנר
גורם שדנקנר אמר הוא בר,

 כשהוא שריד ליוסי רב נזק
שלו. חבר שהוא מצהיר

 עורו־הדין את כששאלו ■
 כרדוגו ם אכרה הירושלמי

 שמאלני, שנעשה קרה איך
ב עמדתי דווקא ״אני ענה:
 זזה המדינה כל אבל מקום,

ימינה.״
אדליד שימחה השר

ה למיפלגה חבריו את הפתיע
 מניתוח- חזר כאשר ליברלית,

קי וקולו בארצות־הברית הלב
 לב עליו: אמרו עומק. בל

פתוח. וקול פתוח
ב המסתובבת בדיחה ■
הליבר המיפלגה חברי קרב

אר שי,מחה כשישב לית:
 אחרי הראשונות בישיבות ליך
 בארצות־הב־ מהניתוח שובו
 היה איך אותו שאלו רית,

 ״אם :ענה והוא באמריקה
 יכולים אתם אליכם, חזרתי
 יודע מי שם היה שלא להבין
מה.״
 מרדכי שינוי ח״כ ■

איכ שלא אמר וידשוכסקי
 מנהיגי את יכנו אם לו פת

שהוא בתנאי אישים, אש״ף

הממש שרי את לכנות יוכל
אישים. חידלי לה

 ב־ הזדעקו רבות נשים ■
ב השירות תשדיר עיקבות

 שבו האשכוליות, על טלוויזיה
 לבושות צעירות, נשים ניראות

 ללא צמודות טריקו בחולצות
 אלוני שולמית ח״כ חזיות.
שיש לה איכפת שלא העירה,
 לפרסם כדי האשה בגוף תמשו

עי שגברים בתנאי אשכוליות,
ביצים. יפרסמו רומים

■  בין הצפויה ההתמודדות י
 ודב ,להט (״ציץ׳״) שלמה

 עיריית ראשות על כן־מאיר
 קשה במצב תעמיד תל-אביב,

 של דוברו שלהם. הדוברים את
ב למד רימון, רוני צ׳יץ׳,

המ למדעי בחוג אוניברסיטה
 (״צבי- צכי עם ביחד דינה,
 בן- של דוברו אידלמז, קה״)

קרו לידידים הפכו והם מאיר,
בים.

 של הציורים בתערוכת ■
 ביניהם התחרו דיין אודי
אנ־ חברוריה וייצמן עזר
ל,  במחנה, מזכירת לשעבר נ׳

זכ אנג׳ל מסויימת. תמונה על

 5000 ושילמה בתמונה תה
שקל.
 בעיריית חושביס פה ■

שח כפר־שלםז על תל־אביב
 ודתי" היפה התיאטרון קנית
הצ את שמעלה גוטליכ, קה
שכ לצחוק, מצחוק ילדים גת
להע רצחה טיבי, בעלה תב

 ילדי לפני בהתנדבות לותה
 חג-הסורים. לכבוד כפר־שלם,

שה ממה שהזדעזעה ורוגיקה,
 חודשיים, לפני בכפר תרחש
יצ לסגן-ראש־העיריה פנתה
 זאת. לו והציעה ארצי, חק

 נודע לפתע אך התקבל, הרעיון
 מוכרים המקומי שבמתנ״ם לה

 היא שלה. להצגה כרטיסים
 אך תוקף, בכל לכך התנגדה

להר שאין טען, המתנ״ס מנהל
שי לקבל התושבים את גיל

ש הודיעה היא בחינם. רותים
 העירייה אם תופיע, לא היא

 הוחלט גבה. על להרוויח תנסה
ה לרוכשי הכסף את להחזיר

 ביום זאת. בכל אך כרטיסים.
חמי ילד מכל נגבו ההופעה

להי שיוכלו כדי שקלים, שה
 שם המתנ״ס, של לפואייה כנס

 הם משם פורים. בזאר התקיים
 בגי- של להופעה לאולם, נכנסו
גוסליב. הזוג

ם ל עו ה ה 237617 הז


