
 אילין, עיינה בשדרנית פגשה
 ישראל. כאן הרדיו רשת בעלת
 קלטת שי, לתמיר הגישה איילון

 תמיר של שיחת־רדיו של
 חזתה ובו מאי, חודש בתחילת

 קוראת גם שהיא האסטרולוגית
 ובכתב־היד, בכף־היד בקלפים,
 אחדות ממשלת יקים שהמערך
פרס. של בראשותו לאומית

 שיצא נוסף ישראלי ■
 לחדל, יחסית ארוכה לתקופה

 (״ג׳ינג׳י״) שלמה הבדרן הוא
 בקנדה עתה השוהה גולדברג

 בעלת קנדית יהודיה של לצידה
בארץ. הכיר שאותה זר, דרכון

 (״איצ׳ה״) יצחק כשהיה ■
 הוא הקרן־הקיימת, דובר גולן
 התוכנית בצוות חלק לקח

 עתה, בראש. יתוש הסאטירית
 כפר- מנהל לתפקיד משהתמנה

 שהיה מי החליט בן־שמן, הנוער
 שהשתתפותו צה״ל, דובר בעבר

 דוגמה תשמש לא בתוכנית
 תלמידיו, בקרב לחיקוי ראויה
התוכנית. מצוות ופרש
 יצחק המדינה, מבקר ■

 סדירה, לעבודה שב כבר טוניק,
 באירופה האחרון שבסיורו אחרי

 ואושפז בגבו כאבים סבל הוא
 ריקי, בתו, בלונדון. בבית־חולים

 ליד אותו סעדה אותו, שליוותה
 את האריך הוא חוליו. מיטת

 על נוספים, ביומיים שם שהייתו
 מרים־מניה, אשתו עצת פי

 לפני שינוח ממנו שביקשה
לעבודתו. שב שהוא

 טופז נילי הבוטיקאית ■
 הם יורק אביב והדוגמן
 להקת סולן של מעריציו

 מוריסון, גייס הדלתות,
 בצרפת, שנים עשר לפני שנפטר

 של מופרזת כמות נטילת אחרי
 בפאריס שהיו השניים סמים.

 ויצאו זיכרו את לכבד החליטו
 בבית־הקברות קיברו את לפקוד

 לה פאר המפורסם הפאריסי
 שקיברו גילו להפתעתם שאז.

 הקברים וכל מוריסון של
 בכתובות־ מלאים שמסביבו

 בידי שנכתבו למוריסון, אהבה
 בבית־הקברות השומר מעריצות.

 מתקיימות שבלילות להם, סיפר
 מסי־ מוריסון של קיברו על

מערי של ואורגיות. בות־סמים
צים.
אשתו שומרון, מירי ■

ה שומרון, דן של לשעבר
 היא הרמטכ״ל, למישרת מועמד
ב הוקם שבו הבניין בעלת

 היא הפעמון. הפאב אחרונה
 בבית־ למדה שכאשר נזכרה
 אביה לה קרא העממי הספר
 אותה, ושאל ההפסקות באחת
 כשתגדל: לגור תעדיף היכן

 הבת במרכזה. או העיר בצפון
 האב אך העיר, מרכז את העדיפה
 רירות, שתי לה לרכוש התעקש

 היא כשהתבגרה, האיזורים. בשני
 העיר, שבמרכז בדירה התגוררה

הש באחרונה הים. לחוף סמוך
 המיבנה את שנים לחמש כירה
ששו מעולם, התגוררה לא שבו
 צפוף מיפגש מקום והפך פץ

בעיר. חדש
 ראש נאווי, אליהו ■

 ומשה באר־שבע, עיריית
 יצאו מקומו, ממלא זילברמן,
 אפשר איך לברר כדי לירושלים

 הכספיות בעיותיה את לפתור
 בדרכם הדרומית. העיריה של

 חברון, דרך השניים נסעו בחזרה
 של ביתה את לפקוד הציע ונאווי

 עלי מוחמד השייח׳ אלמנת
 נאווי נהג בחברון ג׳עברי.

 העוברים עם ושוחח כבן־המקום
 כך הערבית. בשפה בשוק ושבים

ה אחת ליד פגש שהוא קרה
 שהתגורר פלסטיני רוקח חנויות

 ואחר־כך בבאר־שבע 1948 עד
 ויתרו וחברו נאווי לחברון. ברח
 והתלוו ג׳עברי, בבית הביקור על

בביתו. אותם שאירח לרוקח
דו הבדרן ■ תן מ  הוזמן מ

 חברת של תצוגת־אופנה להנחות
 צולמה שאף מסויימת, אופנה

 הופתעו המזמינים לטלוויזיה.
ב לבימה עולה אותו לראות
 סמל מוטבע שעליה חולצה

מת אופנה חברת של מיסחרי
 למצוא מיהרו המארגנים חרה.

 שתתאים משלהם, חולצה לרותן
 ממנו וביקשו במידותיה, לו

 על שמח דותן אותה. ללבוש
 את יסיר שלא והבטיח ההחלפה
החדשה. החולצה

 אסירי- כיום עצורים היכן ■
 שילנסקי דב חרות ח״כ ציון?
 ראש־ בערב בארץ. אותם גילה

 של מורחבת בישיבה השנה
 הוא החרות תנועת מזכירות

 אסירי־ציון * לחיי כוס הרים
הלא תל־מונד, בכלא שיושבים

|* | | | |1ך ך|  במליאת שפירא, אברהם אגודת־ישראל, מנהיג לפני ברך כורע הצעיר העבודה ח"כ ^|
 התפזרו שהח״כים לפני ראש״השנה, ערב שנערך בדיון השתתפו השניים הכנסת. |1#1 1 1י1 11

 בה, חבר שרמון ועדת״הכספים, בענייני איתו לשוחח כדי גדול״הממדים לתעשיין ניגש רמון החגים. לפגרת
השטיחן. לרב מאוד עד דמון התקרב בשקט תתנהל שהשיחה וכדי שלה. יושב־הראש הוא ושפירא

^1ך י ך ך  הזמרת, גל ערב־ערב. מופיעה היא שם ביפו, המערה במועדון קצפת עוגת בתיאבון זוללת \
1 1 1  הופעות של ארוכה תקופה אחרי בתל־־אביב להופיע חזרה בן־הרצל, יעקב של אשתו #11 1

העוגה. את חתכה שבו ארוך בסכין אוחזת הזמרת נראית בתמונה תיירים. לפני בירושלים,

היהודית. המחתרת־ נאשמי הם
 בן■ יחסי־הציבור, איש ■
 שלח שירה, (״בנצי״) ציון
 טובה שנה ברכת יקיריו לכל
 לשעבר שירה, התקופה. ברוח
 תיק־ לענייני ויועצו דוברו
 בורג, יוסף השר של שורת

 סביב עובדיו כל עם הצטלם
 לחם בכיכרות עמוס שולחן
ה על ״לא למבורכיו: ואיחל

 שנת לכם שתהיה לבדו... לחם
שובע!״

השבוע פסוקי
מו יצחק •שר*האוצר,

 מדוע להסביר כשהתבקש דעי,
 ראש־השנה: ערב מחירים הועלו
 בחגים פחות שייסעו ״כדי

הקרובים."
 לשעבר, שר־האוצר •
 עוד ״אתם ארידור: יורם

 לא אני אבל אלי. תתגעגעו
 זה למישרד־האוצר. אתגעגע

 לכל שבעתי הזה מהטעם בטוח.
חיי." ימי

כהנא: מאיר הרב •
 הדימוי על מאוד קשה עובד ״אני
היום.״ לי שיש
שימ מגור, האדמו״ר •
 העונש על אלתר, בונים חה

 פיגוע אחרי לערבים הראוי
 עשרה, מהם הורג ״הייתי חבלני:

 שפה מבינים לא הם עשרים.
אחרת."

 ״יש לאו: ישראל הרב •
חילוניים?" עוד

סילבי העיתונאית •
 בין התנדנדתי ״לא קשת:
 אני וככה פת״ם פק״ם, תפ״ס,

נראית."
 צבן: יאיר מפ״ם, ח״ב •

 שניצחונו הוא ״הפארדוקס
 עשוי הסוציאליזם של המוסרי
 הפוליטי ניצחונו את להבטיח

הקפיטליזם." של
 תל־ עיריית ראש •

 (״צ׳יץ־׳׳) שלמה אביב,
 של מהצל רועד ״אני להט:
 פחד פוחד אני (זיווה), אשתי
נישאנו.״ מאז מוות
גרבוז: יאיר הצייר •

 צרה מממשלה ניצלנו ״בתשמ״ד
צרורה.״ ממשלה וקיבלנו

על פאר, מני המנחה •
 חיפאי ״כל יהודי: מיהו השאלה

 כפי ארמלי. זהאי זהו יודע.
 ערבי זה טוב יהודי שנאמר,
תוקע.״

צמיר: טוביה הבדרן •
 מישרדי את לאחד צריך ״היה

 שאותו כדי והבריאות, האוצר
 את גם לאזרח יכניס פקיד

החוקן•״
לש שר־הביטחון •
 (״מישה״) משה עבר,

 ההצבעה תוצאות על ארנם,
 50 ״בעצם הערבי: ברחוב לכנסת

לאש״ף.״ הצביעו אחוז
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