
 לאחרונה ויתר הכנסת, יו״ר
לרשו שהועמדה המכונית על
 עם יחד המדינה על־ידי תו

 ביקש זו בהזדמנות צמוד. נהג
 במדור שהופיעה ידיעה לתקן

כאי נאמר ידיעה באותה זה.
 צכיקה קדיש, של בנו לו

 ממשלתית משכורת קיבל לוז,
 במכונית־השרד הנהיגה עבור

 צביקה, לאביו. צמודה שהיתר■
 בר־ באוניברסיטת מרצה שהוא
תש כל כמובן קיבל לא אילן,

 הסיע בהם הפעמים עבור לום
במכונית־השרד. אביו את

■  מכו־ על מדברים ואם ;
של למכוניתו אז ניות־שרד,
ורהפטיג זרח שר־החזות

 חדש. אביזר להכניס עומדים
 היה עתה שעד מפני זה כל

 שתי על במכונית יושב השר
 הזמין עכשיו הגבהה. כריות
 כסא הממשלתי הרכב מינהל
השר. למכונית מיוחד מוגבה

שנה
חדשה

 יגאל הפרופסור האם !■
 עיוור־צבעים, באמת הוא ידין

אג כי מסתבר שטוענים? כפי
ה בחלקה. רק נכונה זו דה

 לנאום ידין כשהתכונן שבוע׳
 ראשי־ של מובחר קהל בפני

או הפתיע וחברי־כנסת, ציבור
פת בשאלה הח״כים אחד תו

ש העניבה צבע ״מהו אומית:
 התשובה את השיב ידין לי?"

 כי מסתבר אדום־יין. הנכונה:
 חלקית, רק צבעים עיוור הוא

בנעוריו. נתגלה ושזה

■  אם התלבט ידין אגב, !
ל שעמד מכיוון כיפה, לחבוש

ה והתלמוד. התנ״ן־ מן צטט
 אך לעקרונותיו, מתנגד דבר
 בח״כים לפגוע רצה לא הוא

 כמה עם התייעץ הוא הדתיים.
ש דיעה שהביעו הנוכחים, מן
נחוץ. הדבר אין
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 נש־ היום־יומיים. צרכיו ולכל שלו לדיאטה דואגת לבושו, פירטי
הרא סירטו במאי לו אמר שנים, 34 לפני לשחק, התחיל קודד

 שחשוב מה חשוב. לא זה למישחק, כישרון לך שאין ״זה : שון
צוחק.״ אתה כאשר שלך השיניים את מראה לא שאתה זה הוא

 מאהל סאג׳ מסעדת טבח של
 במיוחד שהובא לכהן, השייכת

לאורחים. לבשל כדי לצפת

■  נוספת סילבסטר מסיבת (
 שבהרצ־ טיראן במלון נערכה

קצי בה השתתפו ליה־פיתוח.
 אנ־ ,עיתונאים בכירים, צבא ני

 וה־ הרדיו ועובדי שי־עסקים
כמ שם? היה לא מי טלוויזה.

ה מדור עורך היו: כולם עט
 שילון, דן בטלוויזיה ספורט

ב ישראל שידורי איש ק ע ■ י  בן
 ברוריה העיתונאית הרצל,
 ניר, רמי הזמר אבירן,

 אברהם האלוף חיל-הים מפקד
שמן בוצר, הלן מנכ״ל  קר־ ו

 בנימין (מיל.) אל״מ טיס
ה בנק ממנהלי אחד ג׳יבלי,

ה אבני־הון, איתן פועלים
רובינ הלנה של הראשית מדריכה

 חיימובבקי אלישבע שטיין
 ;לקוק־ האחראית אחרים, ורבים
ה־ אשת היתר, האנושי טייל

 היה שם, לי שקרה מצחיק הכי
 בדיקת לתת צריך כשהייתי

 כמה גם לבדיקה הוספתי שתן.
לר צריכים הייתם חלב. טיפות

 שקיבל אחרי הרופא את אות
 אמר הוא הבריקו־* תוצאות את

 בחיים הראשונה הפעם שזו
כ במיקרה נתקל שהוא שלו
ני עלי לערוך רצה והוא זה,

 האמת, את לו כשגיליתי סויים.
המסכן.״ נורא, התאכזב הוא

 ממני התוכנית עורך ■
 דו׳ השחקן צה״ל, בגלי אליך
 אי■ השבוע שפע בן־זאב, רי

 אמו הסמים, על מרות־שפר.
 - בסמים תלוי ״הכל דורי:
 א אותך!״ שמים איפה תלוי
 נש וחמור קונהו שור ״ידע

 אתי אם קורה ומה חמור." אר
 לך ״חם חמסין? ביום עצלן

 נמצו הצל — הנמלה אל ;.לך
 ה רשות בחסות מוגש אצלה.

נמלים.״

שיי סילבסטר מתיחת ;■׳
אלי לפירסומאי ספק ללא כת
ש במסיבה זה היה טל. הו
ה השנה לרגל בביתו טל ערך

 בדיוק בחצות החדשה. אזרחית
 מהעבר והקול הטלפון צילצל
 להודיע ביקש הקו של השני
 מעריב עורך האורחים, לאחד

 ברגע כי דיסנצ׳יק, אריה
 של מיוחדת מהדורה יצאה זה

״שי היא: כשהכותרת מעריב
ב בקרוב תתחלנה יארינג חות
 את בהצרליה.״ אכדיה מלון

 כמובן אירגן הסקופ בשורת
מ מאחד שביקש טל, אליהו
 ולהודיע לטלפן משרדו עובדי

לדיסנצ׳יק. כך על

■ אח סילבסטר במסיבת ;
מתלמי אחת אירגנה אותה רת,
באוניבר־ לתיאטרון החוג דות

רא קריאה זוהי ״האם (■
 אחד שאל שנייה?״ את שונה

ב ידין, את בהלצה הח״כים
ש הרבים הח״כים את ראותו

״ב ידין: השיב להקשיב. באו
רביעית!״ קריאה כבר זו שבילי

 ח- סירטה את עתה סיימה )36(בארדו בויג״ט
מש היא בו הרום״, ״שדרות ,45

 שנערכה הבכורה, להצגת .20ה־ בשנות גנגסטר של מאהבת חקת
 נזלת, עם במיטה ששכבה מפני — באיחור בריג׳יט הגיעה השבוע,

.25ה־ בן גיילס פטריק — שלה העכשווי החבר ועם גבוה חום

*11ן | ך 1\1 ן ? ב מטפל לתסרוקות, ״דייב״ סלון בעל \
| ^ ו ״נשים כאחד. ונשים גברים של ראשיהם \

 לבוטיקים, נוהרים המינים שני בגדים, באותם מתלבשים וגברים
אב את ומציג דייב שואל !״ נוסח באותו יסתפרו שלא למה אז

עצמה. צורה באותה מסופרים כשהם אדרי, ורוזנה ארביב רהם

 ה עם צרות לו שיש מנו,
 תאדם כי לו התברר טלפון.

משר פחות לא הוא הזה
 שמעון והדואר ד,תחבורה

 להעביר לויט כשביקש פרס.
ה לדירתו שלו הטלפון את

ל הופתע בנווה־אביבים, חדשה
הטל מדור פקיד מפי שמוע
 הבאה: התשובה את פונים

חוד שלושה במשך ״אדוני,
כ טלפון!״ לך יהיה לא שים

 כי לפקיד להסביר לויט שניסה
ל זקוק הוא עבודתו לצורכי
״אדו הפקיד: ענה מיד, טלפון

 שמעון שלך, לשכן גם ני,
 צריך כשהוא טלפון. אין פרס,

מכ דרך מתקשר הוא לטלפן,
שבמכוניתו.״ הקשר שיר

 בדריכות הקשיב הקהל אולם
 את גילה איך להם סיפר כאשר

 השם את נתן לה המגילה,
המיקדש״. ״מגילת

שהיה מי לוז, קדיש ן■
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 ולמרצי לתמידי תל־אביב סיטת
 את לשכנע הנוכחים ניסו החוג,

 ובדים בינזות עורך המרצה,
 סטריפטיז, לעשות עוז, אכי
 מוכן תמיד אני הבעייה, ״מה

 באומץ אבי אמר להתפשט,״
הסוודר. את והוריד

■  ביותר הארוכה המסיבה ;
או ערכו בצפת• נערכה השבוע

ש כהן ואהרץ עדנה תה
חתו שמחות: שתי בה שילבו

התחי השמחה וסילבסטר. נה
כש החמישי ביום כבר לה

 מתל- הגיעו אורחים עשרות
 במקומות זכו הראשונים אביב.
ב הכהנים של בווילה לינה
ה ואילו בצפת העתיקה עיר

ש בבית־מלון שוכנו מאחרים
 שנמשכה במסיבה אהרון. שכר

 האורחים כובדו ימים, שלושה
ידיו מעשה הודיים, במאכלים

 ש־ שלמן, טוכה פירסום
הו בה המסיבה את אירגנה

פרנסים אווה הזמרת פיעו
 למוזמנים ושעלתה רעים וצמד

לזוג. ל״י 25

שה של שנה חצי אחרי !■
 בעי־ ,לונדוני בבית־חולים ייה

ה חזר תאונת־דרכים, קבות
 ג׳קסון קי׳ג הגרפיקאי שבוע
 כמה איתו הביא ג׳קי לארץ.

 שם ״פגשתי חשובות: בשורות
 הוא כרטון,׳׳ ריצ׳ארד את

 עשה טופול חיים סיפר.
 לי אמר ברטון. הכרה, בינינו
 לישראל לבוא רצה נורא שהוא
 ששח־ מלחמת של השנה ביום

 לו. הסתדר לא אבל הימים,
 השנה ביום לבוא מקווה הוא

ה על גם למלחמה.״ הרביעי
 בביודהחו<ים, היה בה תקופה

״הדבר לספר: מה לג׳קי יש
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