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 בטח־ ואילר רבים, פכסיקאיס
מו קטפות עומדות החוזה סגי

מע מושבתות חדשות דרניות
 עובדה עי תמה הוא בודה.

 סם מהמבורגר. הסבר וביקש זו
 ״המכסיק- לו: ענה המבורגר

 כשהם סוב יותר עובדים אים
 הוא כזד, קטפש.״ שיש רואים

 התעשיינים, לגבי החדש החוק
 זד כמו לפישלחת, אוזן הסביר
 המב- הפועלים לגבי קטפות

סיקאים.

 נמיר פרם חלוקת בטקס ■
 שר-העבו- נכח ההסתדרות, של

ירו אוזן. אהרון דה-והרווחה
בי במקום, שנאם משל, חם
 נוסף פרם להיות שעומד שר

 את וביקש מצטיינים, לחניכים
 אוזן אחן. השר של תמיכתו

 כסף, לתת מוכן שהוא אמר
 לא איש ישעיהו. ישראל שם על לסרס שיקראו בתנאי

 ברצינות התכוון אוזן אם ידע
 אגמי, שאורי עד לדבריו,

ל שלח חיפה, פועלי ממועצת
ברעיון. תמיכה מיברק אוזן

 היה אוזו, אהרון השר ■
הממ ראש של גדול מעריץ

 אשכול. לוי לשעבר שלה
 בכל עולה הוא כי מספרים

 כי קדיש, לומר לקיברו שנה
 אשכול בנים. היו לא לאשכול

 לומד ״אתה לאוזן: פעם אמר
 אל אבל הרבה, מהאשכנזים

הכל.׳׳ מהם תלמד

ל אותו ושאל גלנור יצחק לפרופסור ניגש סטודנט
 תלמידים מעט כל־כך יש מה

 יכול ״אני :ענה גלנור בקורם.
א מה לך להשיב אב בן ש  א

 למה שאילתה, על פעם ענה
 הוא בכדורגל. מפסידה ישראל

חב סיבות הרבה יש :אז ענה
 ופוליטיות, כלכליות רתיות,

ש היא, העיקרית הסיבה אבל
גולים.״ פחות מכניסה ישראל

■  פיל של מישפסו בעת :
 הסניגור, ניסה גרינוולר,

ר, אהרון ג לנ  קטע לצטט ש
 שד,- לכך כראיה עיתון, מתוך

המתלונ את צילמה מישסרה
 דינו־ אליהו השופט אך נת.

 עיתון לגביו כי העיר, גרד,
 הפנה אז ראיות. חומר איננו

 הרבים לעיתונאים ראשו את
 כל ״עם :ואמר באולם שישבו
 לא זאת בכל זו לכם, הכבוד

ראייה.״

 רבינוביץ, גאולח ■
לשע שר-האוצר של אלמנתו

 רבינוביץ, יחזשע בר,
מס-ד,נסי על שמעד, אשר
 הם .הנה אמרה: החדש, עות

 את בעלי. של לתקופה חוזרים
 וגם ראשון, הנהיג הוא המס

אליו.״ יחזרו המדיניות ביתר

 התל-אביבי הפרקליט ■
 מחלה איבחן לווימוטיץ ימן

 ד״ש. תיספונת ושפה: חדשה
בת בזמנו שתמך לווינשטיין,

 עוצר הוא שכאשר מסמר נועה,
 פעיל לצידו ורואה ברמזור,

 השניים תנועה, מאותה אחר
שמבטי כדי ראשם את מפנים

יפגשו. לא הם

האינטר על שומר ארי אכן־ אריח המחוזי השופט ■
 ראה כאשר עמיתיו. של סים

 שהוזכר מעיתוני-הבוקר באחד
 שט־ אורי השופט של שמו

 ב- כביכול שישב כמי תזמן
ל ופנה התעצל, לא הוא דץ,

 עיתון באותו שעובד עיתונאי
 שש- ליבו, תשומת את והעיר

 אלא בארץ, אינו כלל טרוזמן
בפאריס. נופש

ראשים שני למוזלינו
תציג, איתן המראיין ■

 זמן ישכח לא להופיע, המרבד.
ב שהתקיים ערב-ראיונות רב

 להר היד, אמור הוא אחרונה.
 בבת-ים. שבת במוצאי פיע

 סוחף, גשם ירד יום באותו
 למקום בדרך לרגע. פסק שלא

 שהאיזור התברר, ההופעה
 חשמל. תקלת בגלל כולו חשוך

ה דלת את דגציג כשמצא
 ראה החשוך, לאולם כניסה

 ושהוא לפה, מפה מלא שד,מקש
 בודד. לוקס פנס בעזרת מואר

וה םזג-ד,אוויר תנאי למרות
 של מרואיניו כל הגיעו תאורה,
ה ח״ב בניהם למקום. דנציג
 ואשתו רבץ יצחק עבודה
ה, א  ומאט אליו, שהתלוותה ל
 רלף בכדורסל תל-אביב מכבי

 הפגם, את לקח דנציג קליין.
 בידו אותו החזיק לבימה, עלה

לר שחל מיקרופון, במקום
 שהד קליין, אורחיו. את איין
 שהוא אפר רבין, אחרי פיע

 משיחה מתרגשש לא וקודמו
 .בצבא לוקס: פנס של לאורו
חיי לפני לדבר רגילים היינו

 מאיר אחד כיס כשפנס לים
בשטח.'

 סניף שערך במסיבה ■
הת לפעיליו, באשדוד חירות

 מרדכי — שרים שני מנו
 היתה פתי וגידעון ציפורי

 — לשר מועמדת גם במקום
נכ מלבדם פריאל. סיגלית

 איתן — רבש ח״כים גם חו
 רוני רייפר, מיכה לימי,
 כולם קצב. ומשח מילוא

 שחוללה מרקדגית-הבטן, נהנו
 המסד מיטב לטי שעה, כחצי

ד דבר יודעי הערבית. רת  א
 במסיבות שינד שיש מרים,

 מא- שירש שרו פעם באשדוד.
ש בלבד, וצרפתיים רוקאיים

גלית.
ובאג בעברית נם

 שימחח שר־החקלאות ■
 פר־ עם השבוע נפגש ארוליף

ש לפגיו התלוגגו הם דסגים.
 אץ מאש, רע הפרדסים מצב

תח בגלל קטן שיצוא הכנסות
 כי סיפר, ארליך גדולה. רות
 ביותר. לו חשוב הפרדסים מצב
לאי ימש לשלושה נסע הוא

ב קורה מה לבדוק כדי רופה
 כעבור חזר אך ההדרש, שוק

 צריך שהית מכיוון יומיים,
 בליבו. צינתש גיתש לעבור

 לי חשוב הפרדסים מצב .אך
 — ולכן ארליך, אמר יותר.״

הניתש. את דחה — לטענתו

 צבי הסכסולוג כשנשאל ■
מן, ר ק  ב- בערב־־ראיונות צו

 אורגיות, על דעתו מה פנורמה,
 על ממליץ אינו שהוא עגה

 לשיפור כאפשרות זו צורה
 מטרת כי הוסיף, הוא תיי-המץ.
 שונות לצורות לגרום האורגש

 חשש יש אך מיני, סיפוק של
 בץ קשרי-אהבה יווצרו שבסוף

אי תו באורגש, המשתתפש
מטרתה. נה

 חרות, חטיפת במסיבת ■
 (.מי- משוח של מינוי לכבש
ם שד,״) רג  שר־הבי- לתפקש א
 התחש ח״כ הופיעה טחון,

 אר- לברכו. כדי כהן גאולח
 .הו, רם: בקול לה אפר נם

 להחזיר רצית גאולה. שלום
 כאן!״ אני שש, לארץ, אותי
 של לתביעתה התכוון ארנס
 בארצוודהברית שהשגריר כהן,

 שהשלף אחרי לישראל, יוחזר
 ההתנח- הקפאת את הציע כי

לומש

עמי אמנץ עורך-ד׳דין ■
 שופט לפני השבוע הופיע קם

אי חיים התל־אביבי השלום
ת,  שהגיש תביעה בעניין ל

 השחקנית נגד צלם, לקוחו,
ק דו . טוידדם ב ה ו ב * י ר ש ג י ש כ

כי השופט על־ידי עמיקם אל
ל ההזמנה מסירת תיעשה צד

 מסירה יבצע כי אמר שחקנית,
 וענה: חייך השופט אישית.

 כמה אותך.״ מבין בהחלט ״אני
התנ באולם שהיו עורכי־דין

 ולבצע לאילת לנסוע מייד דבו
 הדיון במקומו. המסירה את

 עורכי וכל לחודש, 28ל־ זקבע
 מישפ- את לדחות ביקשו -הדין

ה תופיע שבו זה, ליום טיהס
בביתשמישפט. שחקנית

ש התקציב על בדיון ■
 דיברה הכנסת, במליאת נערך
^לוני ח״כ מ־׳ מי ל ה על שו

יל ברוכות למישפתומ כספים
 אלו- לדתיים. קיצגות ועל דים
 במילה הזמן כל עיתמשה-7ננ-ו

* כח״ אתנן. אז ־ מ בי א ־ הן  ב
ם,  את דיון באותו שמילא דו

 לה העיר הכנסת, יו״ר תפקיד
 כי ואמר פעמים כמה כך על

אסוציא מעוררת אתנן המילה
 שהמילה אמרה אלוני ציות.

ש מכיוון אך ביותר, מקובלת
 כהן־אבידוב, את מכבדת היא
 להשתמש להפסיק מוכנה היא
 מילד, אם כי הוסיפה, היא בה.

 — אסוציאציות בו מעוררת זו
 אלוני היחידי. אינו בוודאי הוא

ו שוחד מתת, למילים עברה
שלמונים.

 רוני ח״כ הבטיח מאז ■
 שקל מיליון לתרום מילוא
 מועמד ייבחר לא אם לליב״י,

ש שונה לנשיאות, הקואליצש
מיליוני. לרוני מו

מי סגן־שר־החקלאות ■
קל, כאל  ו- חירות מחטיבת ד
 היו רץ אימרי מפ״ם ח״כ

 שנערך ערב־ראיונות אורחי
באור־עקי- ההסתדרות על־ידי

לפה מפדז מלא ארלם לפגי בא.
 המנחה לשאלות השניים השיבו
 התנחלויות בנושא יכין, חיים
השא בתום המערבית. בגדה
 שי- מי לדעת יבין ביקש לות
 איש 15 הקהל. את יותר כנע

 דקל. של טיעוניו בעד הצביעו
 בכיסאו וזע האדים השר סגן

 כמה יבין שאל ואז באי-נחת.
 רון, של מטיעוניו השתכנעו

 יבין הורמו. ידיים שבע רק
 הקהל. מי בעד לדעת ביקש

 חד־מש־ היו שנשמעו מצעקות
ביק באולם הצופים — מעיות

הו בו האומנותי החלק את שו
ארזי. ירדנה הזמרת פיעה
הת גילו הכנסת חברי ■

 הטלווי־ בסידרת רבד, עניינות
ה כאשר קרובים. קרובים זש

ש השני ביום חלה'התוכנית
המלי מאולם רבים פנו עבר,

 שר־ הח״כים. מיזנון אל אה
 גירעון המיפמר־וו־,תעשיה

ת, ל סמוך לפיזנין שנכנס פ
 יכול לא מבט, מהדורת שידור

 מהדו- רוגזו. את להסתיר היה
 בדיווח נפתחה רתש,חדשות

 ובה הכנסת, ממליאת ישיר
 יוהודה סגן־שר-החוץ נראה

 אמר נואם. כשהוא בן־מאיר,
 מבן־מאיר ברחתי ״אני פת:

או פוגש אני ועכשיו במליאה
במיזנון.״ המסך על תו

 חירות חטיבת מזכירת ■
ה בכנסת דנ ר י י ל  קשורה מ

 שהלי- אחרי בעבודתה. מאוד
 בחירת על בהצבעה הפסש כש

בבכי. פרצה היא הנשיא,

י *
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כסגם גל, ריקי הזמרת משמאל, לידה, איפור. ללא בחיים אותה

 הזמרות שתי מעץ. שיפוד גבי מעל סיני מטעם איזשהו זוללת היא
 שתיהן קדם־האירווזיון, בתחרות ביחד הלא-רחוק בעבר הופיעו

הראשון. במקום זכתה כמעט־כמעש ארזי שירדנה למרות זכו, לא
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