
 ועשר שעתיים עייפות. סימני
 ליד אך מעמד, החזיק הוא דקות

 להתאושש. כדי עצר שער־הגיא
 לפני לא אותו, אספו חבריו

ב כי הנוכחים לפני שהתחייב
 על וירכב, יוותר לא הבאה פעם

הבירה. עד אופניים,
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 שנים במה ששהה כוורת להקת יוצא ואוליארצייק טנגו, הרוק להקת למנהיג שהפן גיטריסט־מלווה, שביב,
 בברם־התימנים. מיזרחית לארוחה הלהקה חברי ושאר נשותיהם עם ההופעה אחרי יצאו בניו״יורק,

מארצות״הברית. אוליארצ׳יק של ואשתו מקנדה היא שביב של אשתו אמריקה. מיבשת נשים יש לשניים

 ולשעבר מפ׳ם מרכז חבר לוי,
 שהפר מאז בכנסת, הסיעה דובר

 של הפרלמנטרי הכתב להיות
 את לסקר התבקש הוא חדשות.
 מהצד הדתי, בעולם הנעשה

 הפך לוי והחברתי. הפוליטי
ה בקרב מאוד מבוקש להיות
ה הגלימות עטויי חרדים

 מיזנון את הממלאים שחורות,
 חברים, לו אמרו פעם לא הכנסת.

יח עוד הוא כי בבדיחות־הדעת,
 כיפה. ויחבוש בתשובה זור

 המיזנון באי ראו שעבר בשבוע
 גדולה שחורה כשכיפה לוי את

 עם שוחח הוא ראשו. את מעטרת
 של בנו יוסף, יעקב ש״ס ח״כ

 עובדיה לשעבר הראשון־לציון
 עסקה שהשיחה מכיוון יוסף.

 כיפה יוסף שלף דת, בענייני
 גחן לוי, עם מדבר ובעודו מכיסו,

ראשו. על אותה והניח אליו
 העצמאיים הליברלים ח״כ ■

 את מצא לא עדיין ארצי יצחק
 השבוע הכנסת. במליאת מקומו

 שהמליאה למסקנה הגיע הוא
 ז20 .יש אופרה: להצגת דומה

 סולנים, מהם עשרה משתתפים.
ה הרף. ללא שומעים שאותם

 סטטיסטים." הם הנותרים סוו
 לשייך יכול אינו בוודאי ארצי
הראשונה. לקבוצה עצמו
ב התקיים מקורי טקס ■

 כאשר בקיראון, האחרון שבוע
 חנות בעלת עמיר, עדנה
 סורגת תעודת העניקה לצמר,

מצ סורגות לכמה מדופלמת
 ימי־ של למינהג בדומה טיינות.

כ שזכתה מי כל הביניים,
 שבו טקס עברה גם דיפלומה

זכר מסרגה, ראשה על הונחה

 המרכזית היחידה מפקד מקום
 לדין עתה והעומד בתל־אביב
 ה־ של בבית־הדץ מישמעתי
 אמת, דוברי .שניהם מישטרה:

 זאת, לעומת הפוליגרף, כנראה.
משקר!"

 הרחובות בקרן עמד אזרח ■
 בתל־אביב ופינקס איבן־גבירול

 עצרה, כשזו למונית. והמתין
 גבה־קומה, איש לפניו התפרץ

 ואחז כיפה, וחובש ממושקף
 העיר האזרח המונית. בדלת בכוח

 לפניו המתין שהוא בעדינות לו
 ״אני המתפרץ: העיר למונית.

 אני אותי? מכיר לא אתה ממהר!
 האזרח שאקח״ חי אבנר ח'כ
 כנסת, יום לא .היום ויתר: לא

 אחרי הקשר?" מה — מזה וחוץ
 שאקי נאלץ חריף ודברים דין

 כולו שהאדים לפני לא לוותר,
מזעם.

 שהכל מניח אכן שאקי ■
באוני כמרצה אותו. מכירים
 בפאקולטה תל־אביב, ברסיטת

 מתבקש היה הוא למישפטים,
 לשערי בהגיעו פעם, מדי

 תיקו, את לפתוח האוניברסיטה,
 פעם ביטחונית. בדיקה לצורך

 ממנו ביקש אשר לסטודנט אמר
 מכיר לא .אתה תיקו: את שיפתח

 חי אבנר פרופסור אני אותי?
 גם עברי!" למישפט מרצה שאקי,

 ה־ הכרזתו לו עזרה לא אז
 את לפתוח נאלץ והוא מפוצצת,

מזעם. פניו הסמיקו אז גם תיקו.

ב לביקור יציאתו ערב ■
 חיים הנשיא כשביקר אירופה,
 לאירוח זכה הוא באילת, הרצוג

היהודי המיליונר מידי אחר מסוג
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 גם במובן שנא לשעבר, המזב־ל משל, ירוחם מנהל המנון את לבון. של שמו על הקרוי העבודה, תנועת
 שמואל דובר״ההסתדרות, כלכלית. מצוקה בעיתות חברתיים משברים על דיון נערן הטקס במהלך הוא.

ועניבה. חלקים שלושה בת בחליפה לבוש כשהוא למקום בא הוא מהודרת. בהופעה הפתיע סולר,
 מזכים המלכים היו שבה לחרב

המאו הסורגות בתארי־אצולה.
 לקבוע גם כמובן רשאיות שרות

 ללוחית מתחת ביתן, דלת על
 זוג המישפחה, שם את הנושאת
 היא עדנה צלובות. מסרגות

 מנכ״ל עמיר, משה של אשתו
המלונאים. התאחדות

ה בפרשת התקדמות יש ■
 ניצב נתן לא או שנתן אישור,

 לרב־פקד תורגמן אברהם
 רז עצור. עם לראיון רז, יעקב
 דובר ונמצא בגלאי־שקר נבדק
 נבדק מחודהדרום מפקד אמת.

 אמת. דובר כן גם ונמצא הוא, אף
אב עורך־הדיו כך על העיר
 של פרקליטו לנדשטיין, רהם

ממלא- שהיה פרידמן, משה

 בעל שטיין, סיריל מאנגליה
 קלאב הקמת את שיזם עסקים

 ידיד שטיין, הדרומית. בעיר אין
 שר־המדע־והפיתוח של אישי

 אותו שיכנע אשר פת, גידעון
 להרצוג ערך בארץ, להשקיע
 במקום, ביקור אורה ולאשתו
עץ. ניטע אף הביקור ולכבוד

 רשת סמנכ״ל שדה, רפי ■
 השמש את ניצל דן, מלונות
 מביתו ויצא בשבת שזרחה

 על לירושלים בהרצליה־פיתוח
 להגיע החליט שדה אופנים. גבי

 במסע בבירה המלך דויד למלון
 לסעוד ואף שם לנוח יוצא־דופן,

 ש־ ,חברים עם ארוחת־צהריים
 אותו יאספו כי סיכם איתם

יראה הוא אם לירושלים, בכביש

 הבאריסטר פדר, עמי ■
 מזה באנגליה, היחיד הישראלי

 גם באחרונה זכה שנה, 24
 לישכת מטעם עורך־דין בתעודת

 ליועץ והפך בארץ, עורכי״הדין
 עורכי־הדין של במישרדם

 בתל- זינגל ואילנה משה
 בארץ, יופיע הוא כאשר אביב.

 ההזדמנות את לנצל יוכל הוא
 הנוכרית הפיאה את להסיר

 בלונדון, בבתי־המישפט הנהוגה
 מחדש לסידור אותה ולתת

במיספרה.
 שהיה מי טוויג, סמי ■

 מרפא, נאות רשות מנהל
 הציבור מעיני ונעלם שהתפטר

 לעסקים, שב חבריו, ומעיני
הנאה, טוויג התחום. ובאותו

 מעון־מרפא ינהל מחו״ל, ששב
בהרצליה. המלונות באחד
 סמנכ״ל זייף, אריה ■

 במישרד־ מיוחדים לתפקידים
 • ישיבתו את מנצל החקלאות,

 בענייני־ לשיחות הכנסת במיזנון
 יושב־ראש הוא דווקא. כדורגל
ה פתח־תיקווה, מכבי אגודת

ב הלאומית בליגה משחקת
 לידו שישבו אותם כדורגל.
 ניזון שהוא הסכימו, בשולחן

מהכדורגל. חי אד מהחקלאות,
 סמדר הצילום דוגמנית ■

 על עולה קלצ׳ינסקי (.סמדי״)
 יצאה היא השבוע דרך־המלך.
 כתב־העת בהזמנת לניו־יורק,

 צילומים לסידרת ווג, האופנתי
 הם והאירוח הטיסה יום. 20 בת
 שהבטיחו המארחים, חשבון על
 יום־ כל עבור דולר 1500 לה

צילומים.
 את גלר אירי העתיק מאז ■
 החליט הוא ללונדון, ביתו

 וכישרונותיו מירצו את להקדיש
 הוא השבוע למירוצי־סוסים.

 באסקוט המרכזי ביציע ניראה
 במירוץ־ שהימר אחרי בלונדון,

ביותר. חשוב סוסים
 לא האחרונים בשבועיים ■
 לכלי־התיקשורת רב מידע זרם
 הארץ. בצפון המתרחש על

 כתבים שלושה — הסיבה
 יצאו החם הצפון את המסקרים

 שבועיים בן לבילוי יחדיו
 מנחם הם: השלושה בלונדון.

העו מקריית־שמונה, הורביץ
 גלי־ ,חדשות הארץ, עבור בד

 כלי־תיקשורת וחמישה צה״ל
 וייס (.שימי״)שימעון נוספים,
 וכתב־ אפיקים קיבוץ בן מדבר,
 הכט חיים המוכשר הרדיו

 בקול־ישראל. העובד מטבריה,
 ולכן כיפה, חובש הוא הראשון

 רק בלונדון השלושה כל אכלו
 חבריו שני כשרות. במיסעדות

 לפחות לאכול קיוו הורביץ של
 כש־ אחת, בלתי־כשרה ארוחה

 בבריטיש ארצה חזרה טסו
 רוב מזלם, לרוע אך איירווייס.

 כך חרדים, יהודים היו הנוסעים
 היה בטיסה שהוגש המזון שגם
למהדרין. כשר
 13ה־ השני, יום נבחר מדוע ■

להס הבחירות כיום במאי,
 ההסתדרות דובר הסביר תדרות?
 .בגלל סולר: שמואל הוותיק
תל בחוקותיי כי השבוע: פרשת

כו."
 האגודה יו׳ר נבו, יוסף ■

באחרונה נותח החייל, למען

 במרכז הפלסטית במחלקה
 בן נבו בהרצליה. הפרטי הרפואי

 עיריית ראש לשעבר ,66ה־
 שם מעבודתו, נעדר הרצליה,
 בהצטננות לקה שהוא הסבירו

קשה.
 יו״ר אוברקוביץ׳, יורם ■

 חברת־החשמל, עובדי ועדת
 של מקומו את לתפוס מבקש
ההת יו״ר הברפלדי, חיים

 בינתיים אבל לכדורגל. אחדות
 ולשחק להתאמן ממשיך הוא

 כדוריד. — עליו האהוב בספורט
 מרץ מלאי שותפים לו יש

ה בניו שני גם כי לתחביבו,
 בחיידק ממנו נדבקו קטנים

הכדוריד.
 לתל־ שב אלון יגאל ■

 מותו, אחרי שנים חמש אביב.
 בחודש הגדולה. בעיר יונצח הוא
 גיבורי־ רחוב ייקרא הקרוב מאי

שמו. על ישראל
 דנוור, סנדלי מפעילי ■

 גלגלי־המכוניות את הנועלים
 הם אסורים, במקומות החונות

 זו חריפה למסקנה סאדיסטים.
 חד־הלשון הפירסומאי הגיע
 ראשי- כי שמצא ברבע, יורם

 האמריקאי הפאטנט של התיבות
 המילה של קיצור שהיא ס״ד, הם

 הביטוי גם — וכמובן סאדיזם,
 של למצבו ביותר הקולע הלשוני
הנעילה. פעולת אחרי הגלגל

ח׳ ע פסו בו ש ה
 הצפת פיקוד אלוף •

 בקצה אור .אין אור: אורי
בלבנון." המינהרה

 היחס .כשיתאזן הנ״ל: •
 והעק־ הנחשים השרצים, בין

נגדנו." יפנו הם רבים,
מיו לתפקידים השר •
 .טאבה וייצמן: עזר חדים

 זאת אולי קדושה. אדמה לא זאת
קן־שה." עם אדמה
 יותר הזה .העם הנ״ל: •

אותה!״ ינצח והוא מהמדינה, חזק
 שרוז: אריאל השר •
 ל־ בצחוק לפרוץ יכול .אני

ש שהתרומות הטענה מישמע
 הן מישפטי למימון קיבלתי

לק אסור שלאיש־ציבור מתנה
בל."

 טופיק חד״ש דדם •
 זה ומה טרור זה .מה טובי:
 לכיבוש. התנגדות זוהי שיעי?

הזה." המוח את לבלבל תפסיק

ה העולם 247717 הז


