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 איש־ עם 1א מחבר עם ״להתחתן מציע רבין
ת אחר־כך חתונה. כל קודם ★ צבא־ ברי

בער פיגוע היה לא־מזמן ■
 כל נסעו הצבאיים הכתבים בה.

 לפנות 5ב־ למקום הגיעו הלילה,
 מעצבנת בהמתנה נשארו בוקר,

 להיכנס להם נתנו לא .11 עד
 עם להם היה ולא התקרית לאיזור

 למקום הגיעו בצהריים לדבר. מי
 ואלוף הרמטכ״ל שר־הביטחון,

 הצבאית לכתבת פיקוד־הדרום.
מנ כרמלה ישראל, ל1ק של

 בתלונה פנתה והיא נמאס, שה,
 כמה ״תראה רבץ. ליצחק

 פה מתייבשים אנחנו שעות
 אחד ״אף לו. אמרה היא בשמש!״

 כמו אנחנו איתנו! מדבר לא
 האחרון החודש בכל מריונטות!

 לפיגוע, מפיגוע רצים אנחנו
עוברת אני הדרום. אל מהצפון

 לא אני ובגללך בשישי־שבת, גם
שר אחת עם יתחתן מי מתחתנת.

 ״אז רבין: לה השיב הזמן?״ כל צה
מח עם או איש־צבא עם תתחתני

בל!״
אברמוביץ, גידעץ ■
העו חרות־הצוהר תנועת נשיא

במ נכדו הולדת את חגג למית,
 שי־ דב עם זאב, במצודת סיבה

אבר דקל, מיכאל לנסקי,
וא ברגמן דובי אסל, הם

 שני היו מרימי־הכוסית בין חרים.
 ,המז־ הלפרין, עדי — צעירים

 ושאול חרות־הצוהר של כ״ל
 הזית) (עץ יצחק ביטרמן.
 הזדמנות באותה איחל מיטלמן

 בקרוב הרווקים: הצעירים לשני
״אבל אמר: ושילנסקי אצלכם!

 הכרונולוגי הסדר על שתשמרו
ברית!" אחר־כך חתונה, קורם —

הפו הכתב שחורי, אילן ■
 בן לסיור הוזמן הארץ, של ליטי
 שמטרתו בארצות־הברית, חודש

האמ צורת־המימשל את להכיר
 בת בקבוצה איתו, יחד ריקאית.
ה חבר נמצאים אנשים, שמונה

 אל- טלאל הלבנוני פרלמנט
 של ועורך־המישנה מרהאבי

 ניקולאי סובייטי, יומי עיתון
הש שהחל לסיור, איבנוביץ.

 חגי חבר־הכנסת גם הוזמן בוע,
שה החליט הוא אבל מירום,

 נתן ולמזמינים מעניין, אינו סיור
לכך. זמן לי אין נימוק:
גיגי של הבן פרס, עוזי ■
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 נדב למטה: הירושלמית. הסטודנטים להסתדרות בבחירות ניצחונם לרגל מהימין הסטודנטים
 למים. הוא גם הושלך פתוח), (פה הירושלמית ההסתדרות של היוצא היושב״ראש ליסובסקי,

הימין. של תא־הסטודנטים חברי שניהם אדרי. (״קוקי״) יעקב הנכנס, היושב־ראש משם מוציאו

(זמ עזב שימעון, של והאחיין
 עיסוקיו את מקווה) הוא נית,

 בפאריס מנהל והוא הקולנועיים,
 בתים שיפוץ של מצליח עסק

יפה. ברווח ומכירתם ישנים
 כבד מעשן נתן, אייבי ■
 חפיסות ארבע עד שלוש (בין

 בכאבי־ באחרונה נתקף ביום)
בבית״חו־ אושפז הוא עזים. ראש

 את לפח וזרק לעשן, מפסיק הוא
 כעבור שלו. חפיסת־הסיגריות

 מחטט אייבי אותו ראה דקות 10
 ומדליק החפיסה את שולף בפח,

סיגריה.

זמר, חנה דבר, עורכת ■
 אושפזה כברה, מעשנת היא גם

בלב. בעיות בגלל בבית־חולים

1| י ששמו הטרי חבר־הכנסת (משמאל) ד
 הטוענים בפירסומים לכותרות עלה | #1 1 #111 11(* #1

 דרגות״ ושענד לשלילת־רשיון, שפוט שהיה בזמן ברכב שנהג
 מאוד מעודד רישמי, באופן המינוי את שקיבל לפני עוד קצונה

 חריט יחזקאל ביניהם הטובים, מחבריו בה זוכה שהוא מהתמיכה
 האישי אורחו היה שגולדמן הנח״ל, של קציו־החינוך (מימין),
לשירה. הצטרף גולדמן פיקוד״הנח״ל. של פרטית במסיבה

האפ הבדיקות כל את עבר לים,
הצלי לא הרופאים אבל שריות,

 לכאביו. הסיבה את למצוא חו
 הם — תהיה אשר הסיבה תהיה
 מייד להפסיק בתוקף לו הורו

האד ידידו, ציית. ואייבי לעשן,
שגם הודיע שרץ, אלדד ריכל

ה נפתח חדש פאב־מועדון ■
 לקרוא רצו תל־ברוך. בחוף שבוע

 עם רנו כאשר אבל סן־טריפ, לו
של אמר הרישיון, על העירייה

 שמות סובל לא שהוא לחט מה
 את החליפו הבעלים אז לועזיים.

השקט. להחוף השם

בבריכה מרד
 הבלונדית, עורכת־הדין

 על קיבלה זמגל, אילנה
 המאבק חשוב: עניין עצמה

 דן־אכד־■ בריכת מתרחצי של
במ החדשים במחירים יה

 שהגלידה גילתה כאשר קום.
 טוסט- ש״ח, 11.5 שם עולה

 קוקה־ פחית ש״ח, 14 גבינה
 את החתימה ש״ח, 4.5 קולה

 במקום בעלי״המנוי חבריה,
 רופ- עורכי-דין, יהלומנים, -

 - ועסקן־ספורט אי״שיניים
 י0ר המלון, למנהל עצומה על

ר. ג זינגל אילנהוי
אחר״ךר .נעוף ״בא זינגל: לדברי ההמשך,

 או ההחתמה, את מייד להפסיק לי שאמר המנהל, של שליח
 איום שזה אמרתי שלי. המנוי עם יחד מהבריכה, אעוף שאני

 התנצלות. ודורשת להפסיק מתכוונת לא שאני בלתי־חוקי,
 עם ההיכרות לך תעזור לא וינר: של השליח לי אמר בסוף
 יעיפו אם אמרו: החבריה פדרמן. מישפחת המלון, בעלי

אחרייך!״ נעוף אותך,
 שאשה לי אמר ״מנהל-הבריכה הוא. גם מרוגז וינר רפי
 מבקש שאני לה שיגיד לו אמרתי אנשים. מחתימה אחת

 לא משהו ואם הבריכה, בשטח זאת לעשות תפסיק שהיא
 לא אחרת. בבריכה מנוי לעשות יכולה היא בעיניה, חן מוצא

לה. יעזרו לא פדרמן מישפחת עם שקשריה להגיד לו אמרתי
 בבריכות־שחייה, מיזנון מחירי על פיקוח אין שנה ״כבר

 שבהילטון מאלה גבוהים אצלנו שהמחירים חושב לא ואני
 כזאת בריכה להשוות אי-אפשר שקל. בחצי אולי ובשרתון.

 ולדבר לבוא יכלה היא איכותי! מקום זה הרי - קיוסק לסתם
אנשים!" להחתים התחילה שהיא לפני במישרד איתי
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