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 והזמין האולם של לפואייה סבידור ירד ההפסקה בעת מזוהמות״.
 מוסיף הוא האחת כשבידו סבידור נראה בתמונה כוס״תה. לעצמו

 את מחזיק השניה ובידו לכוס־התה, מלאכותי ממתיק
 ההפסקה, בזמן איש עם שוחח לא סבידור שלו. ארנק־הכסף

 סבידור הלן ההצגה בגמר לאולם. בחזרה עלה נגמרה וכשזו
הצגת״הבכורה. לכבוד שנערך בקוקסייל להשתתף נשאר ולא

 ל־ ישראל-בריטניה, הידידות
 הוזמן, אליה חגיגית ארוחת־ערב

 דב גם דברים לשאת אמור ושם
בן־מאיר.

 כהן, בנימין השופט ■
 המחוזי בית״המישפט נשיא

 מחווה השבוע עשה בתל״אביב,
 עד כאשר תקדים. לה שאין

 ופנה עדותו את סיים מסויים
 לחתום בבקשה לבית־המישפט

 דמי־ לו המאשרת ההזמנה על
 ואמר: בראשו השופט נד עדות,

 מקבלים לא עדות־שקר ״על
 יצא והעד חתם לא השופט שכר."

שכר. ללא מהאולם

 קבע שהחוק הגיל הוא 70״ ■
 ״ ה־ לתחילת רישמי כתאריך

 השופט בחיוך אמר סניליות,״
 על נשאל כאשר דבורין, חיים

 הוא לגימלאות. הקרובה פרישתו
שענה אנגלי, שופט בכר ציטט

 בגיל כבר אומנם אם השאלה על
 ל־ להוציא צורך יש שיבעים

ב שכוחם שופטים גימלאות
 וידע נסיון בעלי והם מותניהם,
*״־ בשפיטה.

 עוזרו שירה, בן־ציון ■
 גילה בורג, יוס!ז השר של

 במיזנון שולחן ליד שלו, לשר
תומר עצמו שהוא הכנסת,
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 "" גידעון שר״התעשייה היה בה הכבוד שאורח דרום־אפריקאית, למשלחת קבלת״פנים בו שנערכה בשעה
 הולנד, יוצא ארנון, המפגינים. עם בצעקות להתווכח והתחיל מהמלון יצא הדרום־אפריקאים אחד פת.

אפארסהייד!' שונאים ״אנחנו אומר: ארנון של השלש לאפריקנס. הדומה אימו, בשפת האיש עם דיבר

 ״תוכנית בנושא חדש״ ערב נית
 שוב זאת ועשה סינגפור,״

אגודת של מהזמנה כשהתחמק

 הגיעו השבוע מימי באחד ■
 חברי זה, אחר בזה הכנסת, לבניין
 המערך מן שחל משה הכנסת
 שחל הליכוד. מן זייגר ויצחק

 ספורט מרצדס במכונית נוסע
 בחליפה לבוש והיה חדשה

 נוסע זייגר ואילו ועניבה,
 ללא והיה ישנה, פיאט במכונית
 מילוא, רוני ח״כ מיקטורן.

 ״הנה העיר: השניים, את שראה
 נציג וזייגר הפועלים נציג שחל

הבורגנים.״
 ויינשטיין אריאל ח״כ ■

 בעניין לסדר־היום הצעה הגיש
 הנעדרים ומבוגרים ילדים

 דן ח״כ אותו שאל מבתיהם.
 מתכוון אתה ״האם תיכון:

 דרור זייגרמן?״ (דרור)לח״כ
 בפגרת־ לחו״ל נסע זייגרמן
 וחזר לאיש, להודיע מבלי הפסח,

השבוע. רק
 הליברלים מראשי אחד ■
 האדמו״רים אחד של חסידו הוא

 להיפגש נוהג הוא גדולי״התורה.
 ולהתייעץ הרבי עם בקביעות

הליבר המיפלגה בענייני עימו
לית.
 להט (״צ׳יץ׳״) לשלמה ■
 נוסע הוא כאשר קבוע. מינהג יש

 עם תל־אביב ברחובות במכוניתו
 מבקש הוא ועוזרו, שלו הנהג

לר מילשטייז יוסי מהעוזר

 רואה שהוא דברים מיני כל ישום
 השבוע טיפול. שצריכים וחושב

 והנהג לרמת־גן השלושה נסעו
ץ (״לבקר׳) דן כי  ראה לבקו

 ממילשטיין וביקש מסויים משהו
 שמע לא צ׳יץ׳ לרשום.

 מהר ״סע לנהג: אמר ומילשטיין
 תל־ בין הגבול את ותעבור

 יכול אתה ושם לרמת־גן, אביב
רוצה.״ שאתה מה כל להגיד

 עיריית ראש ללישכת ■
 מאירגון פניה הגיעה תל־אביב

 לתוספת בדרישה עובדי־העיריה
 בעיקבות אחוז, 0.3 של משכורת

 משיכות על מס להטיל ההצעה
 ענה צ׳יץ׳ הבנקים. מחשבונות

 הממשלה היתה אילו כי לפונים,
 צריכות שהעיריות חושבת
 קובעת היתה המס, את לשלם

 מנהל בן־יהודה, חנן זאת.
 שהיה לפיתוח, תל־אביב קרן

 כך: על אמר צ׳יץ', של עוזרו
 שנשלם להם עונה הייתי ״אני

 המשכורות, את במזומן לעובדים
 למשוך יצטרכו לא הם ואז

מהבנק.״
 צ׳יץ' מתחמק מה זמן זה ■

 המערך מועמד עם ישיר מעימות
 דב תל־אביב, עיריית לראשות

שבו כשלושה לפני בן־מאיר.
 בן־ עם מלהופיע התחמק עות

בתור טלוויזיוני בעימות מאיר

ך ן ך ^ ן ^ מ1| ע כקיבוץ השומר־הצעיר ותיקי של כינוס ב  ומייסד מנהיג יערי, הזורע. בקיבוץ השומר־הצעיר ותיקי של
 במקום נערך ואחריו מרגש היה התנועה ותיקי בין המפגש .86בן־ הוא השומר־הצעיר,

 חזן, יעקב גם השאר בין זיכרונות והעלו שירים שרו זה בערב וצימוקים". ״שקדים שנקרא נוסטלגיה ערב
 השאר: בין ואמר בשמו גם דיבר חזן יעקב אך בכנס, דיבר לא יערי ועוד. יהונתן נתן גרוסמן, חייקה

העתיד•״ אל העבר מן הגשרים אחד על עתה עוברים כתנועה, שאנו, ומסרה הרגשה לי ״יש
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