
 החדשות מיבזקי את ליל־שבת
 אך הלילה. של הקטנות בשעות
 הוא אחרת: היא לכך הסיבה
 שלו המילואים ששירות ביקש
 אץ שעליו זה, ביום דווקא יהיה

 ימי־ שאת משום רבים, קופצים
למישרדו. מקדיש הוא החול

 מישרד בעל עתה הוא רימון -
 מתכוון ואינו תיקשורת לייעוץ
לגלי־צה״ל. לשוב
 עתה עובד שהוא למרות ■

 ניסיס השבוע יבוא בפאריס,
ב העיתונות נספח טאיטו,
 בצרפת, הישראלית שגרירות

 זו תהיה לא אך לבאר־שבע.
 ואשתו טאיטו רגילה. חופשה
מאיר. בנם את מחתנים עליזה

ל לספר וניאות בניו־יורק
 הוא דרכו. תחילת על מאזינים

ש דתי ביסודי בירושלים פגש
 בנים חציים ילדים, 18ל־ אב היה

ממי הופתע זוהר בנות. וחציים
 של הגבוהה האינטליגנציה דת
 בכל וידענותו המישפחה אבי

לת ומסקרנות העולם, הוויות
 החל האיש של קנקנו על הות
לדתי. להפוד אט־אט זוהר
 הגרפולוגית קורן, חנה ■

 בניו־ סניף פותחת החיפאית,
 נזכרה היא האירוע ולרגל יורק,

 בעבה מעבודתה באפיזודות
 את בדקה היא רדיו בתוכנית
 ברקן, יהודה של כתב־ידו

בג־ רגישות לו שיש לו ואמרה

בשעונו, מביש תל־אביב עיריית ראשרהט שלמה
 ראשון נר שהדליק אחרי מהסולם, ביורדו

 במרחק דיזנגוף, בכיכר התקיים זה טקס גם צעירי״חב״ד. מסעם
מש תצלום (ראה ברית״המועצות יהודי למען מהאירוע מה

השני. לאירוע יאחר שלא בטוח להיות שעונו, את בחן יץ׳ צ מאל).

 היתה שאילו הסביר, טאיטו
 הרי בפאריס, החתונה נערכת

 האורחים של הרב שמיספרם !
 היה לצרפת לטוס נאלצים שהיו

ה הטיסות מהלך את משבש
בנתב׳׳ג. יוצאות

ה הבאר־שבעי העיתונאי ■
איש הוא שתיל יצחק וותיק

מפ לא זה אבל החרות, תנועת ״״״
 נעמת, סיסמת את לאמץ לו ריע

גבר, תהיה העבודה: שבשליטת
עו יהודית אשתו יד. לה תן

 של הארצי המיבצע מאחורי מדת
 היא המומלץ. העסק בית

 מבירת מישרדה את העבירה
 כדי החול, לימי לתל־אביב הנגב

 הפרוייקט. הכנת את להשלים
 והוא לה לעזור החליט שתיל

לתל־אביב. אליה הצטרף

 זוהר אורי הגיע איך ■
 הופיע הירושלמי הרב ליהדות?

אגודת־ישראל ועידת בפני

למ אך זאת, הכחיש ברקן רון.
בצרי וצעק אליה טילפן חרת
 לי יש בגללך ״מכשפה! דות:

אנגינה!" עכשיו
 כתב־ את קורן כשבדקה ■
 הרצל האסטרולוג של ידו

 עליו: אמרה היא ליפשיץ,
בע מומחה פרוע, דימיון ״בעל
 הוא כי עד קומבינציות, שיית

וארץ." שמיים לחבר מסוגל
 לזמר שלו את עושה הגיל ■

 ספק־ברצינות ארצי. שלמה
ב מספר הוא ספק־בבדיחה

שעל טרמפיסטית על הופעותיו
 אותו. זיהתה ולא לריכבו תה

 רובם, דני הזמר ישב לצידו
הטרמפיס אך בשמו, אליו שפנה

 כשירדה לבסוף, הגיבה. לא טית
ו לחלון ניגשה היא מהרכב,
 שלמה ״אתה הזמר: את שאלה
הזדקנת!" שאתה איר ארצי?

 נפרדו שעבר השני ביום ■
מירושלים המדיניים הכתבים
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 נאיחור״קל, החל והוא דיזנגוף, בכיכר התקיים הכינוס חנוכה. של הראשון ביום ברית״המועצות, יהודי
 (ראה השעה לאותה ממש שנקבע אחר, בעניין עסוק היה להס, שלמה תל״אביב, עיריית שראש משום
שערוריה. הוא שאיחורו ואמר יץ' צ על זעם ליבני, איתן לשעבר חרות ח׳׳ב הסקס, מארגן מימין). תצלום

 בטאבה, לסיור לאילת וירדו
 רפי ראש־העיר, של בהדרכתו
 לא במקום, סיור אחרי הופמן.

 חשו־ שבדיות מתיירות רחוק
 הרדיו כתב התכבדו פות־חזה,
 חדשות איש שיפר, שימעון

 הטלוויזיה כתב בפיר, אילן
הא סופר נחמיאם, ויקטור

מע וכתב אלדד עקיבא רץ
 בארוחת־צהרים מן, רפי ריב
 הכתבים, נלסון. רפי אצל

בבי אחרות לארוחות הרגילים
 האוכל את לאכול נאלצו רה,

כנ זה ״כאן בידיהם. הטעים
 אין ״כאן נלסון, להם אמר סת,״

בידיים.״ רק אוכלים סכו״ם.
 החרשים, אגודת מנכ״ל ■

 להתרוצץ נאלץ הון, עודד
 במישרדי האחרונים בשבועיים

 המישטרה. של הירקון מרחב
 אישרה לא המישטרה הסיבה:

 מיצעד־מחאה לקיים לחרשים
 לכיכר עד כלשהו כביש בקטע

 לחייהם, מחשש מלכי־ישראל
לש מסוגלים לא שהם משום

מאחו צופרות מכוניות מוע
ו הסדר נמצא לבסוף ריהם.

 גבוה מיסוי על המוחה ההפגנה,
 נעה לחרשים, לעזרי־שמיעה

 ה־ לאורך השבוע השני ביום
 עד פרישמן רחוב של מידרכות

 שרים לשני פנה הון לכיכר.
לחר דברם את שיאמרו וביקש

 אמר גור, שר־הבריאות, שים.
 מישלחת לקבל מוכן שהוא

 יותר. מאוחר במועד בלישכתו
 שר־העבודה־והר־ של מלישכתו

כלל. ענו לא קצב, משה ווחה,

השבוע ,פסוק
שימי •ראש־הממשלה

 אשראי לתת ״צריך פרם: עדן
 בגישתו מפתיע הוא פרץ. לרב

הליברלית.״
״ל פאר: מני המנחה •
מלאכו למביות) השתילו פרס

תית.״
אליעזר לע״ס ח״ב •

 מוכן ״אני ד:2דד בן שוסטק,
 עליי שיגיד מי כל עם להתחרות

 בשערות בשמיעה, בראייה, זקן
המיטה.״ בתשמיש וגם שיבה
 רפאל התחיה ח״ב •

במ בסטיקר איתן, (״רפיל״)
 אוזן. איננו ״מחנה צבאי: חנה

יום.״ כל מנקים מחנה
 רוני שר־החוץ סגן •

רציונלי.״ נץ ״אני מילוא:
 חזה: עופרה הזמרת •

 התחלתי ספרים... קוראת ״אינני
היד.״ כף קריאת עם להתעסק

צפיר, טוביה הבדרן •
 איר- לנאשמי הראויה מתנה על
קרו ״רגל היהודי: הטירור גון

, שה.״
מ הטלוויזיה איש •
 לחרוק ״נסה לפרס: שלו, איר

לדתיים.״ מלקק כשאתה ,שיניים
 ״הוא לוי: דויד על הנ״ל, •
 לו שיש בממשלה ■היחיד השר

ונטיל.״

ך ך1ך 11111  מראש-הממשלה לחיבוק זכתה פרס, שימעון של נהגו שהוא בורבה, חיים של בתו ד
 שבדרום הנוצץ באולמי ואשתו בורבה שערכו רבת-משתתפים, במסיבה 11!■ 11.4 11 111

 ראשי לצד חגגו והם למסיבה, באו וסגני-השרים השרים נהגי כל האחרונה. במוצאי״שבת תל״אביב,
במחיאות-כפיים. התקבל הוא הסוף. עד ונשאר הערב בתחילת בא פרס הנהג. של ובני״מישפחתו העבודה
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