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|1 1ך11\1 י ״קלי- ממסעדתו חלק לטבור בבר שהצליח ן
1. | | | מס את סגר מאז רעב נשאר לא פורניה״, |

 ״בסית״, האמני□ קפה בעל איש-בסית, חצקל נראה בתמונה עדתו.
לע עומד אייבי במסעדתו. אותו מארח בשהוא אייבי את מאכיל

 השלום אוניית את להשיט בדי בשבועיים, בעוד הארץ את זוב
הצ שלו. הפיראטיים בשידורים ולהתחיל לישראל מניו״יורק שלו
 בלי לישראל אותי להחזיר יבולים דברים שני ״רק :אייבי היר

הבטחותיו. את אייבי מילא כה עד והשלום.״ מצב״הכן — האונייה

בחב בגרמניה, האחרונות בשנים היושב הישראלי הזמר במרכז), ברך (כורעעופרים אבי
 לאמנים להופכם בדי חסותו תחת לקח אותם גרמניים, אמני-פופ שישה רת

 מנהל משמש כשאבי יסודיים, ולשון תנועה מוסיקה, בלימודי הקבוצה עסקה האחרונה בשנה ידועים.
בגרמניה. להצלחה זבו כבר השישה מבין ושלושה פרי, נשאו הלימודים ומורה. מפיק אמרגן, מוסיקלי,

 עובדי של במסיבה
 השבוע, שנערכה השידור רשות
מ זיכרונות המסובים העלו

 לא מה בארץ• הבידור הווי
 א־ שאפרים איך שם? סופר
 עשה ישראל, קול קריין כא,

כ ואיך צת״ל. בגלי מילואים
 העברת על למאזינים שהודיע
יש משידורי החדשות מהדורת

ב החבר׳ה לו השמיעו ראל׳
ש חדשות מהדורת אוזניות
 כש־ קודם, ימים כמה הקליטו
 אבא, אפרים — משמש כקריין

 יושב שהוא זה איך תפס שלא
 משדר זמן ובאותו צה״ל בגלי

ישראל. מקול

 חסרות־ ההערות אחת ■
 כה עד שהושמעו ביותר הטעם

 על־ידי השבוע נאמרה בכנסת,
 מאגודת- לוריגץ שלמה ח״כ

שיח את להצדיק כדי ישראל.
צב משרות בחורי־הישיבה דור
 חשוב מדוע לורינץ הסביר אי,

 ה־ עם טובים יחסים על לשמור
 דברים ״יש קדוש־ברוך־הוא.

 דברים יש מבינתנו. שנשגבו
 עשינו אנו שלא מבינים שאנו

נא את סילקנו אנו לא אותם.
 אנו ...אם מהזירה. לחלוטין צר

מ למעלה שהם מעשים רואים
ו התורה בזכות זה השגתנו...

התורה.״ לימוד

■  אחר, מנהיג של מותו !
 את התניע דה־גול, שארל
א המפוקפק. ההומור מכונות

 השבוע שנפוצו הבדיחות חת
 איזה ראו, ״ראו, בירושלים:

(ה היפה לארתור יש כשרון
ש כך;תן, אשר שגריר

 האמנתו כתב את השבוע הגיש
 שלושה נמצא רק צרפת.) לנשיא

 וכבר החדש, בתפקידו ימים
דה־גול!״ מת

 מאותו אחרת בדיחה ■
 עבד־ גמא־ ״כשהגיע סוג:

 לו נערך לשמיים, אל־גאצר
 ש־ במלחמת חלקו על מישפט

 את הכחיש נאצר שת־הימים.
 הסית דה־גול שהנשיא וטען הכל

 לדה־ לקרוא החליט לכן אותו.
 דה־גול עדות. לתת כדי גול,

ו אשמתו, את הוא גם הכחיש
הסוביי אשמים בכל כי טען
 מהקרנד למי דנים עכשיו טים.
להעיד.״ לקרוא לין

■ ב העירום על בדיון י
 הילטון במלון שנערך פרסומת

 יצא המפרסמים, איגוד מטעם
ב הדתי העסקים איש ק ע ־ י ר  כ
 והעירום האירוטיקה נגד אור

 כי וטען בעיתונות, במודעות
 לציבור. רע חינוך בהם יש

שמו הפרסומאי לעברו קרא
צריך כך, ״אם גביש: אל

ה שיר את לקרוא להפסיק
שירים.״

ב הביזבוז על הדו״ח ■
הממ וברכב הממשלה משרדי
 סגן על כנראה השפיע שלתי,

 דינשטיין. צבי שר־האוצר
 בעצמו נוהג נראה הוא השבוע

ה צורת לפי אבל במכוניתו.
ז דינשטיין כי נראה נהיגה,

 לו לקח לנהג. זאת בכל קוק
 את להחנות זמן מאוד הרבה

המכונית.

 מפלגת ועידת לקראת :■
 המפלגה ותיקי נזכרו העבודה,
 ספיר, פנחס הבא: בסיפור
ו אכן, אבא דיין, משה

פת בספינה. שטו נצר שרגא
 והסירה סערה התחוללה אום

הו רב־החובל לשקוע. החלה
 כדי כי נוסעיו לארבעת דיע

 על הספינה טביעת את למנוע
 למים. לקפוץ מהם שלושה

ב כי להישאר, מוכרח ״אני
המ של הכסף כל מופקד ידי

מו ״ובידי ספיר. אמר דינה,״
 אני לכן האזרח־ם, ביטחון פקד
 ״ב־ דיין. אמר להישאר,״ חייב

 אני רק עמיתי, מכם, מוטתא
 מדינות ראשי עם לדבר יכול

אח אבן. אבא נימק בשפתם,״
ל הארבעה החליטו דיונים, רי

 התוצאה: חשאית. הצבעה ערוך
נצר. שרגא לטובת קולות שישה

 ההומור חוש
פרס שמעון של
■  נגרמה נעימה הפתעה |
 ־ כ פרסי חלוקת בטכס לקהל

 נקרא כאשר זה היה דוד. נור
 ארצי שלמה הזמר לבמה
של השנה. זמר בתואר שזכה

 מלווה כשהוא לבמה עלה מה
 על כלה. ביגדי לבושה בבחורה

ה הזוג פני את קיבל הבמה
 לא ״אני :יכין חיים מנחה
ל משלמה. רוצים מה יודע
לו יש עליו. מרחמים לא מה

 אינה ישראל, ממשלת ראש ),72(מאיו גולדה
להתג בדי מעישון. להתאפק יבולה

 גולדה ניגשת הבנסת, מליאת באולם שחל העישון איסור על בר
 בך כדי תוך ועוקבת — סיגריה מעשנת האולם, מדלתות לאחת
ארזי. ראובן מפ״ם ח״ב :בתמונה לידה במליאה. הדיונים אחרי

צ הוא היום. אחרים עיסוקים
ו שלו.״ לחתונה לחזור ריך

של נישאו ערב באותו אומנם,
ה מה כ ל מי  גמר שהרב ואיך ו
 את עזבו הם החופה, טכס את

ה את לקבל ונסעו האורחים
פרס.

 דוד. בכינור אחר משתתף י■
עון והדואר שר־התחבורה מ  ש

 פרס, הומור. חוש גילה פרס,
 הפרסים, ממעניקי אחד שהיה
 בי בחרו דווקא ״למה שאל:
ש כדי אולי הפרסים? למתן

 ולכתובת בזמן יגעו הפרסים
הנכונה?"

 על אומרים אתם מה (■
 אחותה לישנסקי, כרדה

כך יגאית רחל של 80ה- בת
 היתר, שהיא מספיק לא ? צכי

תי של הראשונה התפאורנית
מס ולא העברי, הגדוד אטרון

 שבוע לפני שחזרה לה פיק
 ימים ארבעה בן מפרך מטיול

שלו בעוד אז בשארם־אל־שייך,
לקר פותחת, היא שבועות שה
 עמליה של בגלריה יובלה, את

ל, כ ר  ענק פסלי תערוכת א
האחרונה. בשנה שפיסלה

 לפני גילה חברי יחס 0|
הפאב בעל סגל, דכ שבוע

 אחד כאשר זה היה התל־אביבי.
בפ התלונן במקום הלקוחות

כ לאכול יכול אינו כי ניו
יח אנשים מסתובבים שלידו

כו דו על בהצביעו פים,
ץ מו  בפיאב. יחף שהסתובב א
 לאכול,״ לא יכול אתה ״מצידי

 חשוב יותר ״לי דב. לו השיב
ב אצלי ירגישו שלי שהחברים

 יחף, ללכת רוצה דן אם נוח.
שילך.״

של האדיבות
אדיבי רחביה

גי בלתי־רגילה אדיבות ■1
רח אשקלון עיריית ראש לה

 היום בשידור אריכי. ביה
ש הסערה אחרי כי גילה הזה
 המכוניות מירוץ סביב קמה

ה למארגני הציע הוא בשבת,
ב עינוגים ממם פטור מרוץ
 כדי ל״י, אלף 40כ־ של סכום

 חול. ליום המירוץ את שידחו
 ומה זה איך המראיין לשאלת
ס על העירייה מוותרת פתאום

 אדיבי: ענה גבוה, כזה כום
 שר־הפנים של כבודו למען ״זה

 לא ממני שביקש בורג יוסף
בשבת.״ המירוץ את לקיים

;אמן, ששרה איך או !■
 לעקרת התוכניות את המגישה

הי כשעוד ישראל, בקול הבית
 אחרי צת״ל, בגלי חיילת תד,
 במהדורת מרעישה ידיעה כל

ישר מקול שהועברה החדשות
המיק לתוך נאנחת היתד, אל,

המאזינים. את ומפחידה רופון

ביו המשעשע הסיפור 0
 היה מסיבה, באותה שסופר תר
 שווילי. מי׳-אל המפיק על

 שווילי קיבל שנים כמה לפני
 שונים סרטים של חלקים שני

 פ־ ארול השחקן בהשתתפות
 תחילתו היה אחד חלק ין. ל

 השני: החלק מחתרת. סיפור של
 שווילי מלחמתי. סרט של סופו

 החלקים משני לעשות החליט
 שם: לו נתן הוא אחד. סרט

ה החצי אחרי וחזרת. לברלין
 סיפור את הראו בו ראשון,

 ״כעבור כותרת: באה המחתרת׳
ה החצי הופיע ואז שנה״ 20

שבו 14 הוצג הסרט מלחמתי.
בתל־אביב. אוריון בקולנוע עות

 להקת חברי כשהגיעו ■1
 להופעה שעבר בשבוע הנח״ל

 נתנו בגליל, נח״ל בהיאחזות
ב לחתום האיחזות חברי להם
ה מחברי אחד האורחים. ספר

 שם ומצא בספר דיפדף להקה
 ״למה שנה: 12 מלפני חתימה

 איג־ אריק ללב? לקחת לי
 אותה אחרי שנה 12 שטיין.״

 אריק של שירם זכה חתימה,
 למה חנוך, ושלום אינשטיין

השנה. כשיר ללב? לקחת לי

17335 הזה העולם


