
יום־ למסיבת עזר בעלה עם נאהוייצמן ואומה
 לבשה היא בסיוני. לכבוד ההולדת

 עור תיק תלוי היה זרועה ועל משכיתתוצרת' מהודרת שימלה
 מאמין ״אני הבחירות: מתקופת מדבקה הוצמדה שאליו מהודר,

תיקה. על מודבק שהסשיקר הבחינה לא אפילו וייצמן בוייצמן".
 והביט לפרס שוב פנה לא הוא

 הסקרת ב״מחלת ממרחק
 הכל שבה כדבריו, הלאומית,״

הסקר', ל״משיחי סוגרים
 יורדת אינה פרץ ליסה ■

 תחגוג היא בקרוב מהכותרות.
 ואמה שלה, בת־המיצווה את

 מתכוונת (״שוש״) שושנה
 את לקיריית־שמונה להזמין
 המיש־ לאירוע האומה גדולי
פחתי.

 ברון נתן העיתונאי ■
 ברון, באחרונה. מאוד ממורמר

 תנועת דובר יוסי, של אחיו
 כדי רבים מאמצים עשה החרות,
 לבסוף לרשות־השידור. להגיע
 הוועד־ כחבר להתברג הצליח

 על מקטר הוא עתה ורק המנהל,
 המשתתפים העבודה. תנאי

 אינם הוועד־הפועל בישיבות
 מתרעם כר ועל שכר, מקבלים

ברון.
 עובר הכל להקת חברי ■

 כל במשך לבלות נוהגים חביבי
 בהופעות. רק לא ביחד, השנה
 שנתית לחופשה כשיצאו עתה,

 אחד כל לנסוע החליטו לחדל,
 דור יובל אחר. למקום

ל נסעו אהרון ושלומית
 ואשתו מנדלמן עמי איטליה,

ולויקי ללונדון נסעו נעמי
 אניטה ואשתו רוטשטיין ־1

לברזיל. נסעו
 ידע לא שבה התקופה בכל ■
 מה שליטא בני הליברלים ח״כ

 היועץ־המישפטי לגביו יחליט
 לבקר הירבה הוא לממשלה,

 אבן־גבי- ברחוב בבית־המיפלגה
 חוזק את ולבחון בתל־אביב רול

 שיזדקק למיקרה שלו, השדולה
יצחק הפרופסור הודיע מאז לו.

סו נסגר שליטא שתיק זמיר ך
המקו המועצה ראש נעלם פית,
המיפלגה. מבית מנחמיה מית
 שהאולימפיאדה למרות ■

הס לא עדיין בלוס־אנג׳לם

 פאר מני הגיע כבר תיימה,
 מציע הוא שאותן מסקנות, לכמה
המש יישלחו כאשר לבצע

לאולימ הישראליים תתפים
 לאור לדבריו, הבאה. פיאדה
 הישראליים השחיינים הישגי

 בעתיד איתם לשגר יש בבריכה,
צמוד. מציל גם

אל לסופר ■  (״חסמבה״) יג
 על מבדח הסבר יש מוסינזון

 הליכוד. של המעבר ממשלת
 וסיפרה לפסיכיאטר באה אשה

הפסי מתפקד. אינו שבעלה
 בכל לו שתיתן לה הציע כיאטר
 דבש־ של שבע־כפיות ארוחה

 שבה היא שבוע אחרי דבורים.
 ואמרה: לפסיכיאטר מבוהלת
 לא שהוא רק לא ״עכשיו
 הסביר מזמזם.״ גם הוא מתפקד,
 אינו הליכוד ״גם מוסינזון:
מזמזם." רק הוא מתפקד.

 לענייני־עיתונות הנספח ■
 בישראל, מצריים שגרירות של

 נהג אל־על, עבד מחפוז
 בערבי גבוהה בתדירות להופיע
העב בשפה ולהתראיין ראיונות

האח החודשים בשלושת רית.
 — הסיבה קולו. גדם רונים

 לו הורה המצרי החוץ מישרד
 הבחירות בגלל להתראיין שלא

 קיבל הוא עתה בשער. שעמדו
 יכול כבר שהוא מקאהיר, אישור

להתראיין.
 המועצה ראש הגיע כיצד ■

 שאול העמק, מיגדל המקומית
 חד״ש שח״כ למסקנה עמוד,

 מנכ״ל יהיה זיאד תאופיק
 של בישיבה רשות־ד,שידור?

 הציע הרשות של הוועד־המנהל
 ישראל הד״ר המערך. נציג

 החלטה לגבש פלג, (״רוליק״)
 הרב של הסתה דיברי שידור נגד

 הקטן. המסך על כהנא מאיר
 הסביר הליכוד, נציג עמור,
את אחריו יגרור כזה שצעד

 נצרת עיריית ראש של מינויו
פורח. אורי תחת
 שר־הבריאות, של נכדיו ■

הול אינם שוסטק, אליעזר
 מהם, אחד הסב. של בדרכו כים

 ציוד־שמע מפעיל הוא סיני,
 ובאירועים בחתונות ותקליטים

אחרים. מי^פחתיים
 יחודה העבודה ח״כ ■

 ,11ה־ בכנסת יכהן שלא חשאי,
 לתחביבו עתה להתפנות יוכל

 הכשיר כבר הוא צילום. הישן,
 לעבודה שלו הציוד כל את

 עתה הבא. בשבוע החל מאומצת
בפיתוח. יתרכז הוא
 תל־אביב, מישטרת דובר ■
 בת חופשה ניצל גונן, •גןדי

 ויצא לו, שהגיעה שבועיים
ללונדון.

מתפ פרידה חוגגים איך ■
 בנק עובדי ועד יושב־ראש קיד?

 איפרח, שלמה לאומי,
 פרישתו על במפתיע שהודיע

 בארוחת- תפקידו את סיים
 אחרים ועד חברי שני עם צהריים

ב בכרם־התימנים. במיסעדה
 הספיקו עוד הם הארוחה מהלך
 ענייני-ועד בכמה טיפול לסיים

בוערים.
 הפורש, ברל בית מגכ״ל ■

 כדייקן ידוע אלמוג, ניטים
 לפגישות בזמן שמופיע וכמי

 איחר, הוא השבוע קובע. שהוא
 בצהריים. לפגישה כהרגלו, שלא

 הופיע הוא דקות 45 של באיחור
 פצוע להוביל שנאלץ וסיפר

 לבית־חולים מתאונת־דרכים
רחובות. ליד קפלן,

 יע־ גד המערך, כלכלני ■
 שלקחו אמוראי, ועדי קובי
 בדיוני חלק שעבר החמישי ביום

ה המיפלגות שתי בין ההכנה
 ממשלת הקמת לשם גדולות
 הכלכלה, בתחום לאומית, אחדות

 שיעורי- עשו שולטים, הם שבו
 הם בוקר באותו כנדרש. בית

 בתל- אכסודוס בקפה נפגשו
 עמדות ביניהם ותיאמו אביב

לדיון. ונושאים
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 העובדים מועצת״העיריה, חברי את אירח להט בו. לצפות להיטיב
 תל־אביב קרן לפעילות שהוקדש ביום ועיתוגאים, בעיריה הבכירים
 הוצגו בגני־התערוכה, דשנה ארוחה אחרי בשעת־צהריים, לפיתוח.

 קם יץ' צ הקרן. פעולות על קצרים וידיאו סירטי שני המוזמנים לפני
הסרטים. הוצגו שם האולם, לקצה ועבר כיסאו, את לקח ממקומו,
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 להופעה אמדורסקי־האב, של לשעבר אשתו מיקי, אמו, עם בא
 במועדון שנערכה - והדודאים הפרברים - צמדים שני של מיוחדת
לצמדים. בשירה והצטרף השירים כל את הכיר אסף החמאם.

השבוע פסוקי
 יצחק הממשלה ראש •

 עוז: עמוס לסופר שמיר,
ירוש ברחובות מהלך ״כשאני

 המצור בחוויית נזכר אני לים,
 ואני שני בית בימי שקרה ובמה

 הללו הדברים כל שמא חושש,
שוב.״ יתרחשו

אמי יוסי המיזרחן •
הקרנפים." ״מלך עוז: על תי,

 יעקב מם״ם מנהיג •
 אחדות לממשלת המתנגד חזן,

באופו להיות ״עדיף לאומית:
 מאשר זקוף ראש עם זיציה

הבירכיים.״ על בקואליציה
 יהונתן הסאטיריקן •
 לחם בעד הצביע העם ״חצי גפן:
שעשועים." בעד וחצי

 ״אם הכהן: מנחם הרב •
 הוא זמן, מבעוד אותו נרסן לא

וכהנא.״ כהנא אותנו יאכיל עוד
 ליליאן המיליונרית •

 על תמ״י, מתומכי ויין־שלום,
 אם ״גם ש״ס: של הרוחני המנהיג

 — יוסף עובדיה לרב יסלח השם
אסלח.״ לא לעולם אני

צר אשר השחקן •
 את להריח חייב ״אני פתי:
 האדם של החמצמצה הזיעה

 מריח אני אם לידי. שיושב
 לעניין מפסיק הוא דיאודורנט

אותי.״
 מוניה איש־העסקים •

 מכוניתו: פיצוץ אחרי שפירא,
 חבלני. פיגוע היה שזה מניח ״אני
אחר.״ רבר על לחשוב לי קשה
 ״אינני עיסוקו: על הנ״ל, •

 בחינוך עוסק אני איש־עסקים.
נוער.״
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