
אנשים
משתזפים
בחליפות

 בהתחדש הכנסת, של השלישי ביום כבר
 יהודי בגורל הדיון תום אחרי הישיבה

לגמ כמעט ריק האולם היה ברית־המועצות,
 על הצביעו ח״כים תריסר חצי רק רי.

 ח״כ כך על סיפר החדשות. הוועדות הרכב
 ילד בא אחד יום :האוזנר גדעון ל״ע

 הלימודים התחלת אחרי שעה חצי הביתה
 גירשו מדוע אביו אותו כששאל בבית־הספר.

 שהביא מפני רק שזה הילד אמר אותו,
 הציע המרוגז האב לכיתה. חומר־נפץ קצת

 הספר. לבית חזרה מייד הילד את לקחת
התרג י• בית־הספר!?״ ״איפה הילד: השיב
בר ראובן החדש, הכנסת יו״ר של שותו
ת,  באה לתפקידו, לגמרי התרגל לא שעדיין ק
אה לח״ב קרא כאשר פעמיים ביטוי לידי
 בשני במאוחר. — אמונים להצהיר בקר רון

 ברקת״. אהרון כנסת ״חבר אל פנה המקרים
 התנצל — בצחוק כולה הכנסת פרצה כאשר
כ • לעצמו״״ קרוב שאדם ״נראה ואמר:
יש של הראשון לשר־הפנים שנערכה מסיבה

 90 לו במלאות גרינבאום יצחק ראל
 מאיר, גולדה ראש־הממשלה, שפעה שנים

 לגרינ־ אמרה השאר בין ובדיחות. הברקות
וידי חברות ליחס ״זכיתי הקשיש: באום
 לפחות״. בפני לא תכחיש, אל אתך, דות
 עולה ״ערכי מאיר: גולדה אמרה עצמה ועל

 # אותך.״ להעריך שידעתי בגלל עצמי בעיני
 שניים המציאו במינה, מיוחדת שיזוף שיטת

 וגר פרס שמעון לשעבר, רפ״י מראשי
הבק־ באחד יושבים נראו השניים יעקובי.

לרסון ומרז׳ה גראס גינטר
בליבה״ מצוי ״החיוך

גולדטטייו לבית ההגבה
 שבת ערב עומד בשבת, הישראלית הטלוויזיה שידורי החלו מאז

 הטלוויזיה סרט - פורסייט" לבית ״ההגדה בסימן ישראל אזרחי אצל
 בית לבת הפכה פורסייט משפחת בו. הצופים את המרתק בהמשכים,

 בהדלקת משתתפת היא טלוויזיה. מכשיר מצוי בו כישראל בית בכל
במישחקי־הקלפים. או בארוחת-השבת, הנרות,

 האחרון שבת בערב שנערך טלפוני סקר
 המופיעות גולדשטיין משפחות בני בקרב
הבאים: המימצאים את העלה הטלפונים, בספר
ב המופיעים גולדשטיינים 30 מתוך #
 רק בביתן. משפחות 22 שהו הטלפונים ספר

תשובה. היתד, לא משפחות 8 מדירות
 בביתן שהיו המשפחות 22 מקרב •

 היו פורסייט, לבית ההגדה שידור בשעת
משפ 13 טלוויזיה. מכשירי משפחות 14ל־

 הקריאה את שקיבלו בשעה בתכנית צפו חות
 השאיר אחד מכשיר בעל רק הטלפונית.

סגור. שלו המכשיר את
ותשובותיהם: הנשאלים פירוט להלן

 ״יש : שדה־חמז מושב א., א. גולדשטיין
 ההגדה התוכנית את רואים טלוויזיה, לנו

 טלוויזיה היתה כשלא ונהנים, פורסייט, לבית
לישון.״ והולכים עתון קוראים היינו

בת 7 האתרוג ולבנה, אבנר גולדשטיין
 זאת למרות אבל טלוויזיה, לנו ״אין ים:

שישי.״ ביום שידורים בעד אנחנו

גבע ,6 קק״ל מהנדס, אברהם, גולדשטיין
 שישי ביום רואים טלוויזיה, לנו ״יש תיים:

ה התוכנית השידורים. בעד אנחנו וכמובן
 לארץ.״ מתאים לא פורסייט: לבית הגדה

 ,46 העצמאות וטובה, אברהם גולדשטיין
ב מתבוננת גולדשטיין, שרה הבת, בת־ים.

 הי־ כשלא בשבת, שידורים ״בעת טלוויזיה:
 שאינו דבר יוצאים, היינו טלוויזיה, תה

,מהתוכנית. נהנים די עתה. גם מאיתנו נמנע
 ,51 ירושלים ומניה, אברהם גולדשטיין

 כשלא בטלוויזיה, מביט אני ״עכשיו בת־ים:
 שאני ברור לעשות, מה היה תמיד לא היתה

 לבית ההגדה שישי, ביום טלוויזיה בעד
 רעה.״ לא כלל היא פורסייט

 ר״ג: ,70 הרצל ואפרים, אדל גולדשטיין
 בעד אנחנו ;טלוויזיה זה ברגע ״רואים

משח היינו היו כשלא שישי, בימי שידורים
 התוכנית את רואים אנחנו קלפים. קים

 מאד.״ ממנה ונהנים פורסייט, לבית ההגדה
תל־אביב; 8 עקרון אדריאן, גולדשטיין

 עכשיו מביט ״אני הבן: גולדשטיין חיים
 אני שישי, ביום שיש טוב זה בטלוויזיה,

 פורסייט לבית ההגדה התוכנית את רואה
בעיני.״ חן מוצא כך כל לא וזה

 ,24 תלפיות ניר, סוכן אהרון, גולדשטיין
 הי־ כשלא שישי, ביום טלוויזיה ״רואים ר״ג:

 התוכנית על ידידים, לבקר הולכים היינו תה
דיעה״״. לי אין עוד פורסייט לבית ההגדה

 : הרצליה ב/ אזור אהרון, גולדשטיין
 כשלא הטלוויזיה. את •עכשיו רואה ״אני

 אני עושים, היינו מה יודעת לא אני היתה
 פורסייט, לבית ההגדה התוכנית את רואה

רע״. לא זה
 ,98 כצנלסון וסגלה, אורי גולדשטיין

 דיעה לנו יש טלוויזיה, לנו ״אין גבעתיים:
 שישי, בימי השידורים על ביותר חיובית

מאוד.״ חשוב דבר
 ,75 ארלוזורוב ואריק אידה גולדשטיין

עב דוברת אינה גולדשטיין, אידה גברת ת״א:
 התבוננה לטלפון שענתה בזמן רהוטה, רית

 רוצה ״אני היה שהדגישה מה בטלוויזיה,
ושבת.״ שישי ביום טלוויזיה לראות

 פ״ת: ,4 ילין וחיים, אילנה גולדשטיין
 הוריה במקום עונה 7 בת גולדשטיין נאווית
 ביום טלוויזיה שיש ״יופי בבית: שאינם
עכשיו.״ בה מביטה אני שישי,

הישראלית בטלוויזיה פורסייט״ לבית ״ההגדה

״א־ן ת״א: ,40 רופין אלזה, גולדשטיין
שיש טוב לא וזה  טלוויזיה לי

שישי.״ ביום
/6 פנחס אליעזר, גולדשטיין

 היינו היתה כשלא טלוויזיה. עכשיו ״רואים
 פור־ לבית ההגדה את רואים אנחנו ישנים.

מאד.״ ונהנים מייט
 ,98 הסתדרות ויצחק, אמיליה גולדשטיין

שידו בעד אנחנו טלוויזיה, לנו ״אין חולון:
שישר״ ביום רים

 ,130 רוטשילד נהג, אמנון, גולדשטיין
 המכש־ר אבל טלוויזיה, לי ״יש תל־אביב:

עכשיו.״ פתוח אינו
 ארבע־אר־ נגר, וזלמן, אסתר גולדשטיין

 שיש טוב ״זה הבת: ורה, ת״א: ,2 צות
 כשלא בחורף בייחוד שישי ביום טלוויזיה
ההג התוכנית את רואה אני לצאת. מתכייף

 שאני בטח מצויין, זה פורסייט. לבית דה
שישי״, ביוס שידורים בעד

 רו׳ג: ,30 המתמיד ויוסף, אסתר גולדשטיין
 בער אני התוכנית. .את עכשיו רואה ״אני

 טלוויזיה וזיתה כשלא שישי. ביום שידור•
 אני עכשיו לדיסקוטקים, הולך הייתי בשבת
ומביט״. שלי החברה עם יושב

 של ימה בשפת כסאות־נוח על השבוע, ריס
 לבושים כשהם דן, מלון מול תל־אביב,

 תחת עירנית שיחה ומנהלים ועניבות חליפות
ה החתיכות ובין המלטפות, קרני־השמש

 אוהבים עשירים אנשים • בביקיני. משתזפות
 השבוע לפגוש היה אפשר למשל כך לבלות.

 מאיד לשעבר, מכון־וייצמן נשיא את
 המךשאה על בבגד־ים שרוע כשהוא וויסגל,

 וזיסגל, ומשתזף. בטבריה מרת גלי מלון של
 מעלה, רמי אורחים בחברת במקום שבילה

 בסירת־ לטיול אותם ולקחת להפתיעם רצה
 לאחר המלון. ליד בשבתות החונה מירוץ,
 לשער, ל״י 60 הוא הנסיעה שמחיר ששמע

 וזיתר מיליונים המגלגל האיש בו חזר
הרעיון. על

במזל
תאונות

 בנות בלב מעוררת מוסטאנג מדגם מכונית
 המכונית עצומה. התרגשות הטיפש־עשרה

 גאון, יהורם לזמר בעבר שייכת היתד,
 שלוש לבעליה. רב מזל הביאה לא אך

ב בתאונות־דרכים. מעורבת היתה פעמים
 כבשים, עדר דרסה בה האחרונה, תאונה
 ומחירה מאחר ממנה. לד,פטר יהורם החליט

 יותר שווה היה לא מומחים הערכת לפי
 קונה ידידיו עבורו חיפשו אלף, 15.000מ־

 תמורת יותר, גבוה במחיר אותה. שיקנה
 הפופולארי. הזמר של במכונית לנסוע הזכות

הזו נער מאשר אחר לא היה שנמצא הקורבן
 הזכות עבור ששילם יאנוש, יצחק הר

 לשמעון • מזומן. נ ל״י 17.500 הגדולה
 ידועה ודמות עתונות צלם סער, (״ג׳ימי״)

 ידידים המוני יש בתל־אביב, הבור,ימה בחוגי
שנ מזה ידידתו את לשאת כשעמד השבוע,

 איך הבעיה בפניו עמדה אורלי, תיים
 כל של ברגשותיהם לפגוע בלי להתחתן
 לא כולם שאת לו היה שברור מפני ידידיו,

 הבע־ה את לפתור כדי לשמחה. להזמין יוכל
 ביותר אינטימי באופן להתחתן הזוג החליט

אלי מהקרובים אנשים, כעשרים רק ולהזמין1
 ל־ שהסתבר כפי הפתרון, אבל ביותר. הם

 עכשיו מדי. קל היה החופה, אחרי ג׳ימי
 על ולהתנצל לידיד מידיד ללכת נאלץ הוא
 שמי■ לאדמוגד • לחתונה. הזמינו שלא

 של הכדורגל קבוצת מאמן לוביץ,
 הליגה טבלת בראש המובילה חיפה, מכבי

 שחקניו, בחיר עם בעיות יש הלאומית,
 גם שהוא שמולביץ, שמולביץ. דניאל

 לישון הולך החיפאי, דניה בדיסקוטק שותף
 והדבר בוקר, לפנות 5—4ב־ שישי בערבי

 בה האחרונה, השבת אחרי במשחקו. ניכר
 קיבל הוא חלש, שמולביץ של משחקו היה

 או שחקן שתהיה ״או ממאמנו: אולטימטום
סוחר״. שתהיה

לב.ב. תחליף
 טייסים קבוצת בין השבוע פרצה מלחמה

 אריק הזמר־שחקן לבין מחיל־האויר
 החליטו שהטייסים אחרי היה הדבר לביא.

 של״ד הירוק החוף במלון עליז ערב לחגוג
 בנות עם אלא לבדם, באו לא הם נתניה.

 ויסקי, בקבוקי של אינסוף יפהפיות, זוג
 מרי" יוסלה הכדורגל מאמן בידי שנתרמו

ש אמנים של ארוכה ושורר, מוביץ׳,
 הזמרת כמו: חינם׳ בפניהם להופיע התנדבו

 עופרד שביט, ציפי אנוך, ציפורה
ה עמיהוד, דליה לב, עדנה פוקס,

 פיקוד להקת וכל הוריני עמוס קוסם
 במצב היו שהטייסים היא האמת דיזנגוף.

 את כך כל צריכים היו ולא מרומם רוח
 אבל אותם. לשעשע שהתנדבו האמנים
ב ערב אותו שהופיע לביא, אריק

 תוך הערב. הנחיית את עצמו על נטל מלון,
 את להשקות הטייסים הצליחו קצר זמן

 כשלא מהמערכה. ויצא השתכר והוא אריק
 לאמנים להפריע והחל בעצמו אריק שלט

 בכוח להוציאו הטייסים נאלצו בהופעתם,
 ברקן, יהודה מילא מקומו את מהמקום.

 הוא גם שהיה דיזנגוף, פיקוד להקת איש
 • איזונו. על לשמור הצליח אך שתוי,

 הגרמני מיליונר המולטי גראם, גינטר
 בארדו, בריג׳יט מאשתו, להתגרש העומד

ה — הבאה כלתו את לעצמו מצא כבר
 גינטר, לרסון. ׳ה מרז השבדית כוכבת
 האימפריה את מאמו בקרוב־ לרשת העומד

ש אופל, המכוניות חברת של התעשייתית
 מארק, מיליון 700 הוא השנתי מחזורה

 במספר, השלישית חתונתו, לפני כבר ערך
 לבין לשעבר אשתו ב., ב. בין האבחנה את
 הבדל ביניהן ״יש לעתיד: אשתו ל., מ.

ל ניתן שאינו יצור היא בריג׳יט יסודי.
 שתי על הצועד תחליף, ללא משהו חיקוי.
 גותית אשד, היא מרחה נפלאות. רגליים

 על משפיע והוא בליבה מצוי החיוך —
ריץ. בסט. החורף יערכו הנשואין דמותה.״

_________________________2^


