
מהשגה, ורעיית! הנשיא טעמו לא מדוע
קר ומה ועדת־החוקה יו״ר את ט של לחיו את ד קלי הפר
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 באי בחופשה שהיה ברדוגו, אברהם הירושלמי עורך־הדין האישי. האי בירת שהיא פורש־או־פרינש, בעיר
סרטן. מזל בני שהם לשניהם התברר השניים בין שהתפתחה שיחה אחרי דנהאם. עם נפגש האיטי

 אורה, ולרעייתו, לנשיא ■
 עוגת־ענק, בקליה ציפתה

 לא השניים אך עיז- מרהיבת
 הנשיא גם הסיבה: ממנה. טעמו

דיאטה. על שומרים רעייתו וגם

 בנד שערן־ בביקור שלמים.
 בגדה ים־המלח, שקים־שלחוף

 קליה, אנשי לו סיפרו המערבית,
 מבקשים שהם ומיצפה אלמוג
בים־ עממי חוף־רחצה לפתוח

 בשבילם. מרי רחוק התיכון
 בבקשה, לטפל הבטיח הרצוג
 הקשיים על ששמע אחרי

 בפני הממשלה שמערימה
המושבים.

ארמחרינו נתן
לצפוח כדי ביפו, בלומפילד יון

 ח'כ אשתו, עם בא ההסתדרות, גזבר
לאיצטד־ ארבלי״אלמוזלינו, העבודה

 בשבת שם שנערך התל״אביבי בדרבי לצפות
אוה הם שאותה הפועל, קבוצת מנצחון התרגשו השניים (למעלה).

 הכדורגלן המישחק של המיקצועי הצד בניתוח עטקו לעומתם, דים.
 נבחרת ומאמן מימין), שפיגלר(למטה מרדכי בהווה והמאמן לשעבר
צה׳ל. נבחרת מאמן עתה הוא שפיגלר שפר. עמנואל בעבר, ישראל

 אלא בלבנון לבוץ אותנו הכניס
 הצבאיות הלהקות את הוציא גם

רמטכ״ל." כשהיה מהתקן,

 ביטוח־ חוק על בדיון ■
 העבודה ח״כ גילתה לאומי
רבים שכספים נמיר, אורה

 אגודת־ישראל למוסדות זורמים
 ב־ נרשמים שהסכומים מבלי

להת מוכנה ״אני ספרי־התקציב.
 סיימה נכון," אינו זה אם נצל

 לעזרתה בא דבריה. את נמיר
 זכאי: יחזקאל למיפלגה חברה

נכון.״ זה תתנצלי, ״אל

לירושלמים מיוער שיהיה המלח, 1 לקח הרצוג חיים הנשיא ■
הים־ אך לים, לנסוע הרוצים | לירד ים חוף לסדר עצמו על

 רשות־ של ועדת־ההסברה ■
 בתוכניות השבוע עסקה השידור

 הטלוויזיה. של יום־העצמאות
 סער, טוביה הטלוויזיה, מנהל
 של מופע שולב שבתיכנון סיפר
 הד״ר צבאיות. להקות שירי

 חבר פלג, (״רוליק״) ישראל
 רשות־ של המנהל הוועד

 לתוכנית שיקראו הציע השידור,
 להזכיר ״כדי ליפול מחווה
רק לא איתן שרפאל לכולם

אגף״ חנוכת טקט אורחת היתה בתל״אביב המחוזי בית־המישפט 'נשיאתאבנוו: חנה
 הם המארגנים, בה הבחינו כאשר באבו״כביר. בבית־המעצר חדש נוער־ונשים

 אברהם(״תורג׳י״) מחוז״תל־אביב, מישטרת מפקד הראשונה. בשורה לשבת כדי כבוד אחר אותה הובילו
(למטה). בורג לשר למקום דאג גם הטקט בתחילת (למעלה). מקומו את אבנור לגבי נתן תורגמן,
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