
 שילון, דן יבין, חיים מדים,
הקו לשלושת סער, וטוביה

 אינו השני רואה, אינו שאחד פים
 מדבר. אינו והשלישי שומע

 וחסרונות," יתרונות יש ״לכולם
 למועמד היו ״אילו ארמון, אמר
 כל של הטובות התכונות אחד

טוב." במצב היינו השלושה,
 בעיתונות כשהתפרסמה ■

 חברת־החשמל עובד על ידיעה
בתש אורגיות־מיניות שאירגן

 החברה, לדובר רבים פנו לום,
 אם לדעת וביקשו רביב, אברי

 ״מיהו המדובר. במי יודע הוא
 הדובר השיב יודע,״ אינני האיש

 לי, שברור מה ״אבל המודאג,
 הכותרת: בעיתונים תופיע שמחר

 שיש נוספת הטבה — חינם ,מין
חברת־חשמל׳.״ לעובדי

ה עוזרו מרזל, ברוך ■
 כד,נא, מאיר של פרלמנטרי

 במיס־ ממנו שמתרחקים חושב
 דיעותיו בגלל הכנסת דרונות

 שדיעו־ היא האמת הפוליטיות.
 בכנסת, רבים מושכות דווקא תיו

חריף. זיעה ריח מדיף שהוא אלא

 מאיר עיתי״ם וכתב כולבו,
 חיפה בקול החותם שושני,

אליהו. קובי שם־העט תחת
 בדימוס העליון השופט ■
 באירופה, לסיור יצא בהן חיים

 בשווייץ. ואושפז ברע חש אך
 ששאלו מישראל, למטלפנים

 לקונית: כהן ענה לשלומו,
לנוכחות." ״חזרתי

 ועדת־הכס־ ליושב־ראש ■
שפי אברהם הכנסת של פים
 חדש. כיסא סוף־סוף יש רא

 התע־ לפיתוח הבנק מינהלת
 בתל־ המרווח שבאולמה שיה,
 את הכספים ועדת מקיימת אביב

 עץ כיסא לו מצאה ישיבותיה,
 המודרניים, השניים תחת גדול,
 שהתעוותו מתכת, עשויים שהיו
היו״ר. של מישקלו בשל
 קא־ הוותיקה הדוגמנית ■
 היטב מתכוננת דונסקי רין

 החדשה האופנה הקרב. למיתון
 תוכל שלא למי מציעה שהיא

 שלה המלתחה את לרכוש
 טהרת על היא בחנויות־יוקרה,

החל הבעל. של הישנים הבגדים
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 אחרונות. ידיעות הצהרון של הספורט כתב עמית, לאיתן שלישית
 האחרים, נכדיו שני ורועי, שירלי(מימין) עם בתמונה הנראה אשל,
 היה הוא הטובים. בימיה תל־אביב מכב״י אגודת מזכיר בעבר היה

 כשקבוצת לתורכיה, ישראל של הכדורגל נבחרת את שהנהיג האיש
 קבלת גלזר. שייע השחקן את לקנות רצתה התורכית פנרבחצ׳ה

בישראל. הספורט עיתונאי בכירי של כינוס כמו לכן, היתה, הפנים

 הופעתו ערב שנה, לפני ■
 הופסקה חדשות, היומון של

 קצין עם בעכו מסיבת־עיתונאים
 בה שנכח משום בכיר, מישטרה

 שרון. אורי בצפון העיתון כתב
 בין היחסים השתפרו מאז אבל

 אגודת־ חברי ועמיתיו, הכתב
 אותו. שהחרימו העיתונאים,

 יום־יום לשבת מקפיד שרון
 המחוזי בית״המישפט באולם
 רוצחי מישפט נערך שבו בחיפה,

 מהלך את כץ. דני הנער
 בקפדנות, רושם הוא הדיונים
 צפוניים כתבים בו ונעזרים
 באותה נמצאים שלא אחרים,
באולם. השעה

 באותו לעניין ובעניין ■
מק אגורת־העיתונאים עניין.
 אצלה התפקידים שבעלי פידה,

 שאינם בעיתונים יעבדו לא
תפ על והנה, באגודה. מכירים

 החיפאית האגודה ועד מזכיר קיד
 טל, ירח הארץ, כתב מתחרים

במקומון כתבים רכז שהוא

 חולצת שלו, המרופט מהבלייזר
 עניבה שלו, הלבנה החתונה
 יש אם ובעיקר, תקופה מאותה

 ממשי. ישן גברי חלוק לו
 מאוד אופנתי זה חלוק לדבריה,
 בערך הוא שם ומחירו בפאריס,

דולר. 700
 שגברים יודעת דונסקי ■

 דוגמניות, אחרי מלחזר נמנעים
 זה לכך. מקורי הסבר לה ויש

יוצ הדוגמניות שלדעתה משום
אנדרטה. של רושם רות
 רוזנ־ פנינה זוהי האם ■

 עצמם את שאלו בלום?
אח שנערכה למסיבה המוזמנים

 אהבה סיפור ההצגה בכורת רי
 על מחזה פרקים, בשלושה

 בבית שמועלה הומוסקסואלים
 רוזנבלום. נכחה באולם ליסין.

 למרתף המוזמנים עלו אחרי־כן
 המסיבה, באמצע ושם, העליון

 הופיעה הבימה ועל האור כבה
 להיות השיר את ושרה בלונדית

שזוהי חשבו מעטים לא אשה.

 שוייצר ליבו. את סועד כשהוא בתמונה נראה בכדורגל, ישראל נבחרת מאמן
ממישקלו. קילוגרם 14 הוריד חריפה, דיאטה האחרונים בשבועות עשה

 היטב והביט עיניו על המישקפיים את הרכיב אוכל, לעצמו בחר המאכלים, למיזנון שוייצר כשניגש
בצלחת. והתרכז מיצחו על המישקפיים את הרים לאכול, השולחן, ליד כשהתיישב במזון. היטב

שוייצו דויד
 אך ובעצמה, בכבודה רוזנבלום

 שאף שלי, הקוקסינל זו היתה
 המוצלח הניתוח על ספר כתבה

 לרו־ מאוד דומה היא שעברה.
 כלל השתתפה שלא זנבלום,

במסיבה.
 וייצמן עזר השר בפי ■

 נחמד: סיפור השבוע היה
 כראש בצה״ל, שירותו בתקופת

 שסיר, הרצל סגנו, נהג אג״ם,
 ״שלום במילים אליו לפנות

 נענה עצמו עזר ואילו וייצמן,״
 במילים והשיב הציוני לאתגר
הרצל.״ ״שלום
חיו כמה גם עורר וייצמן ■
 מזכירותיו צבא אל כשפנה כים,

היפות". ״כוחותיי בתואר

השבוע פסוק•
 משה שר־העבודה •
 ״ח"כ הכנסת: במליאת קצב,

היינו שנינו — ביטון צ׳ארלי

אות ולימדו טעוני״טיפוח בעבר
 מאופיינים שטעוני־טיפוח נו

סובלנות." חוסר על־ידי
שימעון שלמה ח״כ •

ב שלו הבכורה בנאום (ש״ם),
 עיסקת־חבילה מציע ״אני כנסת:
 המשק בעיות לפיתרון חדשה

 והכל שלמה, בתשובה לחזור —
 איש בשלום: מקומו על יבוא
תאנתו." ותחת גפנו תחת

 שר־המסחר־והתע־ •
 בניו-יורק: שרון, אריאל שיה

 בצבעים צובע ״ראש״הממשלה
ביש הכלכלי המצב את קודרים

 פרס נורא. כל־כך לא המצב ראל.
 שאנחנו, מה את להשחיר מנסה

עשינו." הליכוד,
 יגאל תיק בלי השר •

המ האינפלציה ״את הורביץ:
גיליו עם לעצור צריך טורפת
 ומי פלסטיק, בסכין לא טינה,
 שיבכה בעניו, חן מוצא לא שזה

 עד למיקלט יירד מגבת לתוך
תבריא." שהמדינה

שליכלך ״הליכוד, הנ״ל: •

עכ לשתוק צריך הסדינים, את
 אותם, לכבס צ׳אנס ולתת שיו
בהג להשתמש לא מתאפק ואני

יותר." חריפות דרות
 (״רו־ ישראל הד״ר •
העי לישכת מנהל פלג, ליק״)
 הוועד־ וחבר הממשלתית תונות

 ב־ רשות־השידור, של המנהל
 ישוע: של אחרונה לסעודה רומזו

 את יודעים לא ״ברשות־השידור
 לבין הבראה תוכנית בין ההבדל
הבראה." סעודת
 עורך סגן חלבי, רפיק •

 בכלל ״מי בטלוויזיה: ״מבט״
בוועד־המנהל?״ מתחשב

הנ יהודית הסופרת •
 לתפוחי־ בניגוד ״מילים, דל:

 ונע־ מהר נבלעות חמים, אדמה
לאט:" כלות

יעקו־ גד הכלכלה שר •
 ממ־ איצ׳ה הצייר את בצטטו בי,

 הייאוש, את תבזבזו ״אל בוש:
אותו!" נצטרר עוד אנחנו

 היה צח אמרגן. וכיום זמר בעבר צח, שלמה של הנוכחית ואשתו זמרת במרכז,אביטל אילנה
 שניסבצמד כמה במשך איתה הופיע ואף (מימין) אילנית לזמרת בעבר נשוי
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