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בחני מטפל מרציאנו סעדיה ★ טלפון בלי מנכ״ל

חסרות־תיאבון במעריצות מטפלים ואיך ★ כיים
 להט שלמה ראש־העיר ■

 של פסוק השבוע ציטט (״צ׳יץ״)
 היהודי ״העם לוין: שמריהו

 לו היה אילו ונבון. חכם עם הוא
..."שכל קצת גם

 שימחה אבי־הפצועים, ■
מת ״אני התוודה: הולצברג,

מת אני עובדה, זקן. להיות חיל
 שלי מהמיצוות ליהנות חיל

 מהעבירות נהנה שאני כמו כמעט
שלי.״
ל אך יסופר, כי ייאמן לא ■
 של החדש המנכ״ל דרך, דני

המת והמיסחר, משרד־התעשייה
 טלפון אין ברמת־השרון, גורר

 זה למינויו עד שהיה דרו, בביתו.
 לפיתוח המק למנכ״ל המישנה

קש מעולם הפעיל לא החעשיה.
בביתו, קו־טלפון להשיג כדי רים

 יעקבי השר היה שבה בתקופה גם 1
ל מגיע כשהיה בחדרו משתמש

בתל־אביב. דיונים
 חבר־ סבל שנים במשך ■

 מרצי■ סעדיה הכנסת־לשעבר
השחו הפנתרים ממנהיגי אנו,
 שיניים של חמורות מבעיות רים,

 במשך הזניח שאותם וחניכיים,
 בדל־ לטפל החליט כעת רב. זמן

 כאות־פתיחה אולי קת־החניכיים,
ל לחזור רוצה שהוא להצהרתו

כנסת.
 הוא השבוע של המופתע ■

שקי לוי, רפי דובר־המישטרה

 למיס־ להגיע מאשתו הודעה בל
 כדי שבבעלותה, ורנדה לה עדת

ל הגיע לוי ידידים. כמה לפגוש
חב עשרות לגלות והופתע מקום

 שם שהתקבצו ובני־מישפחה, רים
 .35ה־ הולדתו יום את לחגוג כדי
 שר־המישטרה שלו, הבוס גם היה

 מכו־ לו שהביא בר־לב, חיים
 יום־הולדת. כמתנת נת־גילוח

 תיק־צד, לו קנו הדובר של ילדיו
 לפני ממנו שנגנב התיק במקום

שבועות. כמה
 אריה של שמינויו נראה ■
 רשות־השידור כמנכ״ל מקל
 סטי״ תוכניות של לביטולן יביא
 קיבל ניצן שלמה הבדרן ריות.

 מרשות־השי־ לא־רישמית הודעה
 עוד להשתתף יוכל לא שהוא דור

בהנחיי למסיבה סיבה בתוכנית
 לניצן מיכאלי. ריסקה של תה
 אך ברורים, הסברים ניתנו לא

בירי מעוניינים שאין לו נרמז
הממשלה. על שלו דות

 וע־ של הראשון בדיון כבר ■
תק על הכנסת של דת־הכספים

טע נשמעו רשות־השידור ציב
 של בדבריו אי־הדיוקים נגד נות

 שעות־ על הדיווח על מקל אריה
 אברהם הטלוויזיה. של השידור
 פנה הוועדה, יושב־ראש שוחט,

 ואמר איתן מיקי לחבר־הכנסת
 תשאיר צועק? אתה ״מה לו

 לו: השיב איתן לשמיר!״ אנרגיה
מתאמן אני לי. יישאר דאגה, ״אל

 חילופי־ היו בהמשך עליך.״
 לחברי־הכנסת. מקל בין דברים
 לא שהוא טענו מהם אחדים
 מקל טענותיהם. את מבין בדיוק
 מתחיל הוא שכעת להם השיב

 חבר־הכנסת העניין. את לקלוט
 ואמר אותו עקץ רמון חיים
ל אנטנות עוד מקימים שכעת

קליטה.
הפו החדש, שוק־המציאות ■

 רזמנו בית ליד שישי יום מדי על
 תל־אביבים מושך בתל־אביב,

 וקניות בילוי המשלבים רבים,
 השישי ביום אחת. קורת־גג תחת

 דניאלה במקום נראתה האחרון
 צט־ ק. הסופר של בתו דינור,

כש הוצאת־ספרים, בעלת ניק,
מבי שהביאה צלחות מוכרת היא
מהן. להיפטר והחליטה תה

 נראה בלילה החמישי ביום ■
 כשהוא טל, בני איש־האבטחה

הפסי זוג־ידידים, בחברת יוצא
 ואשתו צימרמן יוסי כיאטר
בר ממיגרש־חנייה אורדן חנה
 למיסעדת סמוך הירקון, חוב

 כעבור כשחזר הקטזה. תדאביב
 למכוניתו, נכנס הוא שעות, כמה

 מטרים כמה וכעבור אותה התניע
הגלג באחד תקר שיש גילה הוא
לח חזר ממכוניתו, ירד טל לים.
 הבחורים שני את והאשים ניון

של לתקר, באחריות שם שעבדו
 הזמין טל במזיד. נגרם דבריו

 של טיעוניהם ולמרות שוטרים,
 בסביבה, העובדים ושל השניים

 הבחורים, שני את המכירים
העיתו לחקירה. השניים נלקחו
 שנכחה רותם, אירית נאית

 גם אם השוטר את שאלה במקום,
 אילו לתחנה, נלקחת היתה היא
 השיב השוטר בה. חושד טל היה

בחיוב.

ה כאחת שהתפרסמה מי ■
 ושניהלה בארץ, היפות בחורות
 חיי־ה־ איש עם ממושך רומאן
לע עברה שאולי, רפי לילה

לוינסוז, ירדן ביחצנות. סוק

שנ בת לילדה אם והיא שנישאה
 חדש במיזם כעת עוסקת תיים,

חשו־ נשים בין קשר יצירת של

 פונדקאיות, לנשים כות״ילדים
 ולמסור עבורן להרות המוכנות

לידתו. עם הילד את להן

ו ו ו י11ך ו  לאחיו. בהשוואה בצנוע מוכר ביילין, יומי \ ! -1 |11 סגן־השר של הפחות־מפורסם האח (משמאל), |1|
 גד שר־התיקשורת את הפתיע הבולאי, השרות מנהל ביילין,
 של הגלופות את הבולאי השרות של למסיבה כשהביא יעקבי,

 ביילין פרוסה. אלף של נקוב בערך הראשון, העברי בול־הדואר
בתוהו. עלו הגלופה של העתק לעשות הניסיונות שכל טוען

 איש על״ידי כהוגן שנמתח לאחר פיטמתו, את בוחן השחקן, (ימין),מושונוב מוני
 חיוור נראה שהוא למושונוב אמר אנסקי אנסקי(למעלה). אלכס הרדיו

 ניגש השתכנע, מושונוב העניין. את לבדוק כדי פיטמותיו את שיצבוט שכדאי והוסיף מהרגיל,
מיכאלי. ריבקה אנסקי ליד הפיטמה. את וצבט השניים, הופיעו שבו האולם של הפינות לאחת
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