
 האומלל הביטוי על לו סלחו
״צ׳חצ׳חים".

 ליל־ שידורי מעמסת ■
 את נתנה בטלוויזיה הבחירות
 גינת. רפי במפיק גם אותותיה

 ובתום המארתוני השידור אחרי
 שלושה של מאומצת עבודה

 לבדיקות אושפז הוא חודשים,
 בתל־ שיבא בבית־החולים

לביתו. אחר־כן־ ושוחרר השומר
 תל־ עיריית ראש לסגן ■

 נוהג יש בן־מאיר, דב אביב,
 בעיריה הישיבות בכל משונה.

 כל רושם הוא בהן, נוכח שהוא
 גדול. שחור בפינקס שנאמר מה

שבה האחרונה, ההנהלה בישיבת
 יריד״עראש־ה מקום ממלא־ דיבר -

 זה התאפק לא גריפל, יגאל
 ״אתה העבודה: ח״כ את ושאל

 לא אני שיקספיר? (ויליאם)
 שאתה בלי מילה לומר יכול

 דברים גם רשם בן־מאיר רושם!״
הגיב. ולא אלת
 לא שרון אריאל גם ■

 בבחירות הליכוד בניצחון האמין
 הוא ההצבעה ערב האחרונות.

 ב־ והתארח בבאר־שבע ביקר
 שאותה העיר, במרכז פיצריה

 פגש הוא שם לשעבר. נהגו מנהל
 הוותיק הבאר־שבעי בעיתונאי

תנועת חבר שתיל, יצחק

 בשוק, בחזרה אותם קנה נגנבו
 היא השבוע במיוחד. זול במחיר
 הסוחרים ואחד בשוק ביקרה

 הביאו צעירים ששני לה סיפר
 הם גדולים. כדים שני למכירה

 במכונית אותם שמצאו סיפרו
 את ברק הסוחר זר. מיספר בעלת

 הכדים בתחתית ומצא הסחורה
 מנהלת עתה גור. של שמה את
 על משא־ומתן הסוחר עם גור

 בתא שנשכחו הכדים, החזרת
המיטעו.

 הצהרון של בפועל המנכ׳׳ל ■
 ארנון אחרונות, ידיעות
 מיברק קיבל מהם, (.נוני״)

 ראש־הממשלה בגץ. ממנחם
 הולדת לרגל אותו בירן־ לשעבר

הדס. בתו
 זוכה אריאל מאיר הזמר ■

 לא במקש רבה בפופולריות
 בשוק קאסטות בדוכן צפוי.

 מושמע הוא בתל־אביב הכרמל
 שלי, ילדתי בלהיטו הזמן כל

 של שהקאסטה סיפר והמוכר
 מקא־ יותר טוב נמכרת אריאל
מיזרחיש. כוכבי־זמר של סטות
 הרדיו של החדשות בחדר ■

 4 בשעה כבר יודעים בתל־אביב
 שער מהו אחר־הצהריים וחצי

 שבועות, מזה השחור. הדולר
מטלפן השעה באותה יום בכל
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קטן. והראש גדול הגוף נראה שבו מטויים עיוות שיוצרת מיוחדת בזווית כאן נראה צדוק ממשלה.
 בין הימים. משכבר החרות

 בענייני־ שיחה התפתחה השניים
 עוברים על־ידי שהופרעה דיומא,
 משרון. חתימות שביקשו ושבים
 פיסת־נייר, היתה לא מהם לאחד
 מפינקס־הצ׳קים צ׳ק תלש והוא
 על שיחתום משרון וביקש שלו

 את לקחת מיהר שתיל הצ׳ק.
 48״ עליו: וכתב לידיו הצ׳ק

 סירב שרון לליכוד.״ מנדטים
הצ׳ק. על לחתום

 זינגר גידעון השחקן ■
בימות מעל רבה הצלחה י-קוצר
 ברציפות. השניה השנה זו וינה,

 מיכתב מהארץ קיבל הוא השבוע
הבימה. מתיאטרון פיטורין

 גור אילנה הפסלת ■
 במכונית שתא־המיטען הבחינה

 היא אבל נפרץ, שלה המרצדס
 בעיקרון, שם. היה מה זכרה לא
 העתיקה ביפו כשכניה נוהגת גור

 על למישטרה לדווח ובמקום
 יודעת היא וגניבות פריצות
 השלל את למצוא שאפשר

 הצייר, שכנה, בשוק־הפישפשים.
שרהיטיו צפריר, שלמח

 כמנדל עצמו את המציג אלמוני
 השער. מהו ומוסר מלילנבלום

 והשער מעולם, טעה לא הוא
 אחרי הכלכלה ביומן שמשודר

שלו. לדיווח תואם 5 השעה
 התעוררה רבה התרגשות ■

 עורכי־דין, בין בסוף־השבוע
 ובה קטנה במודעה כשהבחינו

 הדפסה לרכוש שניתן נאמר
ה של רביעית ממהדורה שניה
 שכתב הדין־האזרחי סדר ספר

 העליון בית־המישפט נשיא
 הספר את דסמן. יואל המנוח,

 הג׳ינג׳י, בנו דולר 120ב־ מוכר
תל נהגו שנים במשך אמיר.

 למישפטים, הפאקולטות מידי
 של עותק לקנות לשווא שניסו
 בניגוד כולו, את לצלם הספר,
 הפרקליט פגש באחרונה לחוק.

 שטנגר, חיים התל־אביבי,
 בית־ במיסדרונות הבן בזוסמן

 הוא בירושלים. המחוזי המישפט
סטו היה הוא שכאשר לו, סיפר
 לזוסמן מיכתב שלח הוא דנט,

 את לצלם רשותו את וביקש
 בזכויות לפגוע מבלי כולו הספר

ש קצרות ענה זוסמן יוצרים.

 בתכלית אסור הספר כל צילום
 הגישו כבר ובעבר האיסור
 שעשו מי נגד תביעות מו״לים

 ש־ לזוסמן סיפר שטנגר כך.
 החליט הוא זה, מיכתב בעיקבות

 לצלם ולא כאחרים לנהוג שלא
הספר. את

 הוזמנה קאמראן מקהלת ■
 ברומניה. מקהלות לפסטיבל

הת לנמל־ חבריה הגיעו כאשר
 שוטרי ביקשו בבוקרסט עופה

 שהבאים הגבולות מישטרת
 הישראלים מס־נמל. ישלמו
 אך מראש, שולם שהכל הסבירו

 שלהם. על עמדו הרומנים
 שלף נענע, איתי אבנר המנצח
 את ושילם ארנקו את מכיסו

המקהלה. חברי 42 של מס־הנמל

השבוע פסוקי
 ויעקב סרבול יהושע •
 ממשלה .הברירה: בחותם: לזר
צרת־רבים.״ ממשלה או צרה

אבר־ אהרון תמי ח״ב •
 איש-תמים אני ״היום חצירא:

וישר־דרד.״

 יצחק העבודה ח״ב •
 יכול כל־אחד ״בשבת נבון:
 רוצה. שהוא תיק איזה לו לקחת

 לקיבוץ שלי הבן עם נוסע אני
שדות־ים.״

אריאל תיק בלי השר •
 ״בנינו המערך: לראשי שרון,
 וחסכנו ישובים הרבה כל־כד

 עכשיו להחליט הצורך את מכם
חדשים.״ ישובים על

 הכהן: מנחם הרב •
 בבריתו המפד״ל שנכנסה ״מיום

 פעמיים נימולה הליכוד, של
 הגדול זה הברכה בה ונתקיימה

יהיה.״ קטן
 12ה־ בת פרץ, ליפה •

 זה ״הצעירים מקיריית־שמונה:
 דחיפה הרבה נתן הליכוד ליכוד.

 נזקקות למישפחות לצעירים,
ולשכונות.״

 בן־אמוץ: דן הסופר •
 היחידה התיקווה הוא ״המערך

הליכוד.״ של
״כו וייצמן: עזר ח״ם •

 מיספר אם שגיאות. עושים לם
כמו היה לי, שהיו ההישגים

 כבר הייתי הטעויות, מיספר
המדינה.״ בראש
 יעקב קבלן־הקולות •

 הלך. הנפילים ״דור חלפון:
הנופלים." דור רק נשאר
 יע־ גד המערך ח״ב •

 ראשי שרוב נכון ״זה קובי:
 במערך תמכו הפרטית התעשיה
האחרונות.״ בבחירות

.כיס יב״י: המשורר •
 קיסמכם סוד מה ארורים, אות

 מרפים אינם עכוזים ששום
מכם.״
 תל־ עיריית ראש •

 להט: (.צ׳יץ׳״)שלמה אביב
 מגן• בעלי-החיים את ״העברתי

 של מקומן כי לספארי, החיות
 בני־האדם ושל ברמת־גן החיות

בתל־־אביב.״
ירו עיריית ראש •

 שסעד קולק, טדי שלים,
 באב: תישעה בליל במיסעדה

 שאסור לכך מודע הייתי ״לא
מאכל.״ בבית לאכול
״1'ז8 3 6־06 הנ״ל: •

 100 בכפר־שמריהו סינית במיטעדה חגגטופז דודו
 קיבל טופז פה. פליטת להצגתו הופעות

 שם לתת שנהוג בפי פולארויד, מצלמת צור, משה מבעל״המיטעדה,
 את יצלם שהוא התבדח טופז יום־הולדת. במקום שחוגג מי לכל

בארצות־הברית. בקרוב יערוך שהוא הופעות בסיבוב עצמו
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