
 נפרד שהוא לפני בשעונו מביט ההסתדרות של החדש המזכ׳׳לקיסר ישראל
מימין) הפועל(למעלה בוועד הרביעית בקומה הקודם, מכיסאו

 הוא בישיבה המזכ׳לים. בחילופי שדנה הפועל, הוועד לישיבת השביעית לקומה ועולה
(למעלה משל מירוחם במרחק־מה אלמוזלינו, נתן גיזבר־ההסתדרות של לעידו התיישב

 אד־ לזה קראו המנהל הוועד של
 לתקופתו התכוון הוא פרסונם.

 רומי, למישפט פרופסור ירון, של
 בביטויים להשתמש שהירבה

 הוא הפסוק פירוש בלטינית.
 ולא אדם של בגופו שמדברים

 המשיר ״עתה,״ עניין. של לגופו
 עקרוני, דיון לזה ״קוראים פלג,

 פוגעים איך היא כשהכוונה
בקרפין.״

 עיריית ראש ממלא־מקום ■
 נשאל גריפל, יגאל תל־אביב,

 מאיר בן שדב במיקרה אם
 לרוץ כדי כסגן, מתפקידו יפרוש

 אירה במקומו יתמנה לכנסת,
 מערך. איש זה שיהיה או קרמר,

 לא ״זה חד־משמעית: גריפל ענה
 זה מערך. איש ולא קרמר, יהיה
מאיר.״ בן רב אחד, אדם רק יהיה
אגמון יעקב המראיין ■
 קלאב מועדון מנהלת את שאל

 קהל את בוררת היא איך
 תשובה נתנה משלא לקוחותיה.

 אריאל את התריס: חר־משמעית
 ״ודאי,״ מקבלת? היית שרון
 קליינט ״הוא זילברמן, ענתה

 הוא כמה יודע אתה מצויין,
אוכל?"

 כץ מנפרד איש־העסקים ■
 הוא בקרוב עסקיו. את מרחיב
 ענק, קפה־גלידה בטיילת יפתח
 מומחה הביא כץ שמו. בלון

 להכין שמסוגל מדרום־אפריקה,
שונים. טעמים במאה גלידה

 וייצמו עזר של עברו ■
 על מאוד משפיע בחיל־האוויר

 במסע־ שלו. הדימויים עולם
 נשאל הוא הארץ בצפון בחירות
 או נץ הוא אם בעכו, אשה על־ידי

 נץ ״אני וייצמן: השיב יונה.
שנץ הסביר אחר־כך חכם.״

המ גנק־הפועלים סניף מנהל
ופמליי וייצמן כי ששמע קומי,

להי עומדים בצלם, מלווים תו
 כאילו נעלם הבנק, לסניף כנס

האדמה. אותו בלעה
 בחריגות עניין גילה וייצמן ■

בנק. בכל עובר־ושב בחשבונות

 שניתנה עד היוצא, המזכ״ל של האייד נאומו לסיום בסבלנות והמתין ומשמאל) באמצע
 וקיסר משל הצטלמו ואחריה, הישיבה, פתיחת לפני דברו. את לשאת האפשרות לו

 סותם כשהוא נראה קיסר שם. שהיו הרבים הצלמים בקשת על״פי פעמים מיספר
גדולה. בצחנה שחש כמי (למטה), היוצא המזכ״ל משל, עם משותף בצילום אפו, את

 לו שאמר סוחמי, אברהם הד״ר
 בעל הוא ההדיוט שדווקא
להמ ביותר הטובים הנתונים

חדשות. צאות
 אך לכך, התרגלו כיום ■

 שמואל השחקן צפו כאשר
 בבתם לראשונה ואשתו עצמון

המסך, על עירומה כשהיא ענת,
מו מסירטי באחד לימון, אסקי

 ענת של אחיה מאוד. התרגשו הם
 בפרק בסידרה הוא אף יופיע

השישי.
 מרים האסטרולוגית ■

 שבועות שלושה שהתה תמיר
הת השאר ובין בארצות־הברית

 בעברית לתחנת־הרדיו ראיינה
היורדים, ולעיתון בניו־יורק

 שהיא אחרי שלנו. ישראל
 למצוא הצליחה שהיא סיפרה

 היא ומיקצועה, הדת בין קשר
דתיים, של בביקורים זכתה

שטריי ואפילו חובשי־כיפות
מלים.

שוש; עבדה שנה 16 ■
ו|7שב אחרי בהבימה. קרת

 העתיק אלי, היהלומן,
 לב מישראל עסקיו

 זן אליו, הצטרפה
 התרק העולם
 זמן שקועה

 באנטווד באחרונה,
תרבות־ישראל־בלגיה^

הקרן/ כיושב־ראש משת
ל^״' כדי לארץ, באה היא

את, שיציגו ישראלים אמנים
בבלגיה. עבודותיהם

 רקות כמה כל — לב שים אבל
כוכב.״ נופל
המנה מועצת יושב־ראש ■
 גירעון הפיס, מיפעל של לים

 להתברג שהצליח גדות,
 .21 בין השניה בשביעיה
ברשימת הריאליים המקומות

 במועדה רצזי1 מבוקש אורח הוא שרוז אריאל מדוע
המישפטי במאבקו צליח1 אם גינת רפי עשה1 ומה היוקרתי

 של הקודם היושב־ראש ■
 רשות־השי־ של המנהל הוועד

 יורד אינו ירון, ראובן דור,
 הנוכחי. הוועד של יומו מסדר

 דויד הציע האחרונה בישיבה
 ליושב־ראש, המישנה אדמון,
 מבט, עורכי מיספר את להגדיל

 כיום, היחידי העורך על נוסף
 לו שיש וטען קרפיל מיכאל

 הוועד, חבר לכך. עקרוני נימוק
 נציג פלג, (״ודליק״) ישראל
הרומית ״בתקופה הגיב: המערך,

 התל־אביבי הגלריה, בעל ■
שיו תוראל, איציק לשעבר,

 יורק, בניו־ שנים כמה כבר שב
 מיוחד ירחון לאור הוציא

 שבאים לישראלים בעברית
 הירחון שם הגדולה. בעיר לטיול

 את כותב ותוראל הערב לאן
כולו.
 בעיר תוראל של חברו ■

 בעל שהוא סאן, ארים הגדולה,
 בהתקף־לב לקה מועדון־לילה,

ואושפז.

 ואילו מהיר למטוס בעיניו משול
 יכול הנץ איטי. למטוס יונה

 יכולה אינה שהיונה בעוד להאט,
 נץ אני ״לכן מהירות. להגביר

 מתמרן.״ אני הכרח יש אם חכם.
 לאורך וייצמן סייר בעכו ■
 מהתחנה המוביל בן־עמי, רחוב

 נכנס הוא לחוף־ים. עד המרכזית
 להתרענן כדי גם בנק, סניף לכל

 כדי וגם בחוץ ששרר מהחום
והל הבנק הנהלת עם לדבר

ומשק. שכר בעיות על קוחות

 בנק־הפועלים, שוב החזיק בשיא
 הסניף מנהל בבית־שאן. הפעם
 אחוז 70ש־ לוייצמן אמר

 בגובה בחריגה הם מלקוחותיו
שניים. עד וחצי משכורת של
 עיתונאים, 50 עם בפגישה ■

 הזרים הכתבים איגוד חברי
 על־ידי וייצמן נשאל בישראל,

 הכוכבים הם מי הכתבים, אחד
 למיפ־ מצרף שהוא הפוליטיים

 להציץ לו הציע וייצמן לגתו.
בכוכבים. מלאים ״הם בשמיים.

 עמוק חריש ביצע לכנסת, חרות
חרות. מרכז חברי בין כן לפני

 מהם. 600מ־ יותר עם נפגש הוא .
 שכל אמר, ההצלחה אחרי

 בתי־המרקחת בכל הדאודורנטים
 על להתגבר כדי לו יספיקו לא
 על שהעדיף החנופה ריח

שומעיו.
 יגאל(״חסמבה״) הסופר ■

 ממציא. גם הוא מוסינזון
 במיפעלו בתמיכה זכה באחרונה

אלסינט, ממנכ״ל הלא־סיפרותי
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