
האי כוכב היה ומי הרומי. בסיס
הקו מפקד־הבסיס לא אם רוע,
 סלע, אביאם אלוף־מישנה דם:

 לאר־ ישראל בין סלע־המחלוקת
צות־הברית.

 זאב אחר, ראשוני גיבור ■
בי מהלך מאירוביץ, (״דוק״)

 יחול החודש בסוף רגוז, אלה מים
 ראשון־לצי־ של במוסיאון אירוע

 שרים, כמה הזמין מאירוביץ ון.
 בנוכחותם. האירוע את שיכבדו

ואמ מהמערך בר־לב חיים
 נענו משינוי רובינשטיין נון

 על לבזבז זמן היה לא ולמי מייד.
 לשרים דווקא זה? מעין אירוע

 מאית־ של נציגיו הליברליים,
ב תיכנן השבוע בממשלה. ביץ
 והבטיח חיסול־חשבונות, רם קול

 תתקיים (אז החמישי שביום
 במיפלגה), נוספת התמודדות

שמח!״ ״יהיה
 יעקובי גד של מישרדו ■

 בסופי־ עובד הוא שם בתל־אביב,
שיפו־ אלה בימים עובר השבוע,

■׳״ו׳ — ״■ ׳ ̂ י״׳ו׳ ׳ - י״ו — —
 המנסה מתמיד, פחות־נינוח בשר

 והמבקש צדדי בחדר לתפקד
אפ ״אולי מהסובבים: פעם מדי
שקט?״ קצת לקבל שר

 יחסי־הצי־ אשת הראלה, ■
הת בית־לסין, של החרוצה בור

 אחד את השבוע להכניס כוננה
 לתוכנית־הטלוויזיה ממופעיה

 תיב־ כבר היא סיבה־למסיבה.
 סיפרה בכך, הכרוך כל את ננה

עמי (ביניהם: הרבים לידידיה
 הידוע) הקריין גורביץ, קם

 להודיע כשסיימה ממש ולפתע,
בי על הודעה קיבלה ל״כולם",

 שלמה כי מדוע? ההופעה. טול
להו מוכן שהוא החליט ארצי

 כוכב. הוא וארצי בתוכנית, פיע
נקודה.

 בימים טרוד נתן אייבי ■
 גרנדיוזי אירוע באירגון אלה

 שיתקיים האירוע, הבא. בחודש
 לכפר״ יוקדש הילטון, במלון

 כל־כך המדובר המקום התיקווה,
■ ברק דפנהמסמים. לגמילה
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 הגדולה במסיבת״הקוקטייל כספי רם בפרקליט נתקלה יערי, חווה מישפט של התובעתדבוריו פנינה
 התלוצץ להתקרב, מהשניים הצלם כשביקש תבניתו. שינוי לרגל מעריב הצהרון שערן

 היחידה היתה לא הלילית" ״הפגישה פרשת הלילית!" הנשיקה זאת שהיתה יגידו אז שנתנשקן רוצה ״אתה כספי:
 גיבורי ארנון, ויגאל כספי המדינה. את כעת המסעירות הפרשות כל גיבורי נפגשו שבה זו, במסיבה נכחו שגיבוריה
 לפרשת כוועדת״בירור כן לפני יום שהתמנו רוטנשטרייך, ויהושע צור רה״) בצבי(״צ נתקלו הלילית", ״הפגישה
 חריש, יוסף המישפטי, היועץ שאל שבקירבתו בעוד סלע, אביאם אלוף־מישנה מינוי על נשאל רביו השר פולארד.

 עם מריבתו על נשאל עצמו חריש ואילו וענונו, מרדכי מפרשת התפטר מדוע זיכרוני אמנון עורן־הדין את
משמאל). בתיה(בתצלום דיסנצ׳יק, עידו של אשתו על״ידי שהוזמנו דוגמניות, חבורת גם היתה ■*שר־המישפטים.

 בבוקר היתה הראשון ביום ■
 ראש־ה־ בראשון־לציון. תכונה

הת ומכובדיה ניצן מאיר עיר
אמנו בזאר לכבוד בעיריה אספו

של עבודתן פרי היה הוא .,ת

 שגילה כפי המערבי, שהאופי
 לרוחו. זר בארצות־הברית, אותו
 האנושי החום אל מתגעגע הוא
 בידיים הדיבור אל המיזרח, של

ש ידעתי ״לא האישית. והגישה
אמר. מיזרחי!" כל־כך אני

 מי באדר, יוחנן הד״ר ■
ב נודע פלילי פרקליט שהיה
 נשאל ארצה, שבא לפני פולין

האו החוק על דעתו מה השבוע
 אנשי־אש״ף. עם מיפגשים סר

 השיב כאשר הופתע השואל
 הזה לחוק מתנגד שהוא באדר

מישפטיים, מטעמים בחריפות,
ני־ שילנסקי, דב ח״כ ■

 אחר בדבקות עוקב צול־השואה,
 וגם דמיאניוק, ג׳ון מישפט

 מארק הסניגור טכסיסי אחרי
לדע נשאל השבוע ארקונור.

 ששילנ־ ציפו והכל כך, על תו
 להפתעת הסניגור. את יגנה סקי
בעצ שהוא שילנסקי, אמר הכל

 מרוצה אני ״להיפך, עורך־דין: מו
 מאפשר שבית־המישפט מאוד

 על העולה ככל לעשות לסניגור
 וגלוי ברור שיהיה צריך רוחו.

 את קיבלה זה במישפט שההגנה
תפ את למלא האפשרויות כל

קידה!״

 בשוק, ממושך סיור אחרי כיסו.
 התחיל והוא סבלנותו פקעה

 לו ענו הפרסים. באוזני להתלונן
ה את לך ״הוצאנו המקומיים:

 ראינו פעמים. שלוש כבר שקית
לנו!״ להציע לך יש מה

 בוושינגטון, דבר כתב ■
 בשעתו היכה דנקנר, אמנון

 ״אין בשם מאמר כשכתב גלים
 על התקפת־מחץ ובו אחות!״ לי

 ד אופיים המיזרחיים, היהודים
 לארצות־ שבא מאז מינהגיהם.

 טעמו. את דנקנר שינה הברית
 ביותר הטוב שידידו בלבד זה לא
 איש־ מישעל, ניסים הוא שם

 מעיראק, שמוצאו הטלוויזיה
למסקנה הגיע בכלל שהוא אלא

 השר הדרוזים: על ועוד ■
 בפתוס בממשלה דיבר לוי דויד

 הדרוזים. בעיות על לו האופייני
 שאלו מחדר״הישיבות ביציאה

 ועזר שחל שרי־המערך, אותו
 אלה? דרוזים, ״אלה וייצמן:
הם דיברת שעליהם הדרוזים

דבר!" לכל חרותניקים [
 עיראקי, שמוצאו שחל, ■ אב

שמו קצב, משח לשר סיפר
 עיראקי יהודי בדיחה: פרסי, צאו
 הוזהר הוא בפרס. לטייל יצא

ה הוציא בפרס. הכייסים מפני
או ומילא מכיסו הכסף את יהודי

 לטייל יצא אחר־כך באבנים. תו
 הסתכל פעם מדי הפרסי. בשוק
ב־ עדיין ששקית־האבנים וראה

יום״ את השבוע חגג הארץ, מערכת אישסאמט גדעון
אביו, גם חגג עצמו היום באותו הולדתו.

 הם! כמה בני יום־הולדתו. את סאמט, שימעון הוותיק העיתונאי
 משרת כבר שבנו גדעון, התחמק ."120ה־ גיל את עברנו כבר ״ביחד
 השישי, ביום חל שיום־ההולדת מכן נבהל לא סגן.הוא בדרגת בצה״ל

 שעליו ספל קיבל האחד מבנו מבניו: מתנות קיבל הוא בחודש. 13ה״
 חם. משקה לספל מוזגים כאשר נעלם הביקיני בביקיני. אשה דמות
 הוא שהעניק מתנה גם לו היתה משובח. שוקולד קיבל השני מהבן
.43 בן הוא אגב, גדעון, ליפשיץ. אורי של תחריט לעצמו: עצמו
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