
 עם טמפדר ס״מון
ם1אהראש על מגן־דוד י ש

 פינחס שר־האוצר ■
 בימים דבש מלקק אינו ספיר

 השר אותו. שוחה הוא אלה.
ה של בוועדת־הכספים נאם

 בגרונו. צרידות וחש כנסת,
 מ־ הוזעקה המלצריות אחת

 והשר דבש, להביא המיזנון
ש החם בחלב אותו עירבב
שתה.

 מ־ החדשים העולים 8
 עימם, מביאים ברית־המועצות

 צרור גם החפצים, שאר בין
 מ־ חדשות בדיחות של שלם

 מזכ״ל למשל: ברית־המועצות.
 ליאו״ הקומוניסטית, המפלגה

 ועובד יושב כרז׳נייב, ניד
 מתפרצת כשמזכירתו בקרמלין,

 תראה, ״בוא ואומרת: לחדרו
 בר־ איש.״ 500 אוכלים בחוץ
 ומגרש ההפרעה על נרגז ז׳נייב
מת היא שעה כעבור אותה.
 אוכלים ״בחוץ :שוב פרצת
 מגרש שוב הוא איש!״ 5000

כע מתפרצת היא ושוב אותה,
 בחוץ מייד, ״בוא שעה: בור

 לבסוף איש!״ 50,000 אוכלים
 להפריע ״השתגעת שואל: הוא

עו והיא חשוב?״ זה מה ז לי
במק אוכלים הם ״אבל : נה

!״ לות

מו היתד, שהארץ מובן 8
גי על בדיחות השבוע צפת
 גירסה לפי דיין. משה רושי
עכ שר־הביטחון חותם אחת,
 לפי סוף״. ״רות במילים: שיו

ש מפני התגרש אחרת, גירסה
 של גיסו להיות עוד רצה לא

וייצמן. עזר
הו וייצמן עזר ואילו 8

 אלוף עכשיו ״אני :השבוע דיע
 גם ועתה (מיל.) שר (מיל.),

(מיל.). גיס

הפרו את הדהים מה 8
ה מרקוזה, הרכרט פסור

 החדש, השמאל של פילוסוף
 העיר של הכיעור מכל? יותר

שנפ אורחים באוזני תל־אביב.
בי הביע זו, בעיר עימו גשו

הבי תוכניות על חריפה קורת
 מלונות־הענק על העיר, של נוי

 ועל הים, מן אותה המנתקים
 העיר של המלאכותי השיחזור
יפו. של העתיקה

סטו בפני להרצאתו 8
 תל־ אוניברסיטת של דנטים
 הרברט פרופסור הגיע אביב,

כמעט של באיחוד מרקמה

 מפה מלא היה האולם שעה.
האי על התנצל ומרקמה לפה
 יספיק לא שהוא כך ועל חור

 מפני השאלות כל על לענות
 צעק לירושלים. ממהר שהוא
 ״מה הסטודנטים: אחד לעברו

 לד?״ מחכה מאיר גולדה יש,
ש ״הלוואי מרקמה: לו השיב
לי.״ מחכה היתר,

ל הזמין משרד־החוץ ■
 קרי״ חמישה של משלחת ארץ

 בכירים פוליטיים קאטוריסטים
ב להציג כדי מארצות־הברית,

 הפוליטית המציאות את פניהם
 המשלחת בראש בארץ. החדשה

 הקרי־־ אירגון יושב־ראש עמד
 באר- הפוליטיים קאטוריסטים
 פו־ לפרס ומועמד צות־הברית

 רענן מאשר אחר לא — ליצר
 ל־ שהפך הישראלי לוריא,

 במעלה ראשון קריקאטוריסט
 לוריא כשקיבל בארצות־הברית.

 טעות, שזאת סבר ההזמנה, את
 ״אהדתי :למשרד־החוץ כתב

לכם.״ נתונה ממילא

 מארבע למעלה במשך ■
 ארנון הפירסומאי שמר שנים
 באמתחתו. מותח סיפור הדר
סיפ את לאור משהוציא עתה,

 את שיבץ הפלגה, הראשון רו
 הדרך, מאבני כאחד הסיפור

ב הקטע הגיבור. עובר אותם
 ב־ היתולית בצורה הדן ספר,

סי הוא מלחמת־ששודהימים,
מ לאחד שאירע אמיתי פור

 במלחמה. ארנון של ידידיו
מ שניים בלוויית ידיד, אותו

 במידבר לסיור נשלחו חבריו,
 כמעט דבר של ובסופו סיני,

 של אכילת־יתר בשל ונהרגו
ש מעשה כיצד? הא מציות.

ה השלישייה היה: כך היה
בקומנ במהירות שעטה עליזה
 את הקרב בסערת איבדה דקר,

 כעבור הוצמדה. אליה השיירה
נת וחיפושים, נדודים של יום
 וכך, סיני. בחולות ריכבם קע

 אשר עד ימים, שלושה במשך
ני ישראלי, מטוס אותם איתר
יב צבאיות ממציות רק זונו
אותם. חנקו שכמעט שות

 נערכה השבוע הצגת 8
 ב־ השלום בית־משסט במיזנון

 היו ההצגה כוכבי תל־אביב.
 אהרון והעיתונאי זוהר אורי

ש זוהר, ככר. צדק) (מאזני
 אינ■ אריק בחברת ישב

 יעקב ועורד-הדין שטיין
ב־ כסניגורו המשמש הגלר
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 בריג׳יט כמים. הוודקה זרמה בו ״ריגינסקיוו״, הפאריסאית רת
 של השוטפת ידידתו מרקוב, מרגרט את במקום פגשה
הלחי. על נשיקה הדביקה לה ואדים, רוג׳ה הקודם בעלה

המר השבוע, רק שפורסמה בתמונהחוס״ן המלך
 36ה- יום־הולדתו בחגיגת אותו אה

 הזדמנות באותה משפחתו. בנשות מוקף נובמבר, בחודש שנערכה
יומי.״ יגיע מתי יודע אללה ״רק :גרמני לעיתונאי המלך אמר

 ה־ ״אם :שם בעילום שאר
 40,־ד בן ר גל עוזי קיבוצ׳ניק

 אפשר אז כאן, זקן הכי הוא
 את גם הזד, לעסק לצרף

פי ובו־בי ספאסקי כורים
 מבחינת גם מתאימים הם שר.
יהדותם.״ מבחינת וגם גילם

 הנם על זכרונות 8
ה קבוצת מאמן וייסויילר,

 מנכני בורוסיה הגרמנית כדורגל
 שעבר בשבוע שביקרה גלאדבך

 נתניה מכבי מאמן העלה בארץ,
 של חניך שהיה פוקס, אלי

 למאמנים בבית־ספר וייסויילר
 לקשוח נחשב ״וייסויילר :בקלן

 בית־ מורי שבין ולמחמיר
הטיפו הייקה היה הוא הספר.

 נוקשה קפדן, בהתגלמותו: סי
 עם התערבתי אחד יום ודייקן.

שאצ במחלקה החניכים שאר
 הזה הנוקשה את להפוך ליח

 צחקו הם שלי. פרטי לנהג
ב עבדתי ימים באותם ממני.

 ישראל של השילומים מחלקת
לי תקופת מומנה כך בגרמניה.

 הנבחרת חבר גם הייתי מודי.
 ווייס־ בית־הספר, של בכדורגל

 את מאוד כנראה העריך ויילר
 יום במישחקים. השתתפותי

 לו והודעתי אליו ניגשתי אחד
 לאימונים להגיע אוכל לא כי

 בשעות מתנגש שהדבר מפני
שלא אמר וייסויילר עבודתי.
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 והצגת 400ח־ הצגת ;הבמה של לקיומה שנח מלאות :משולש
 שנערכה במסיבה. נוני. גאולה את שהחליפה כהן נורית של 100ה״

 400 משולבת בפעולה הצוות חברי כיבו קלאב״ ה״קינגס במועדון
צבי :לשמאל מימין בתמונה, יום־הולדת. עוגת על נרות
 פיני עמרני, גבי שגיא, אלי המחבר גולדברג, טלי ירון,

נוביק. מנחם ההצגה ומפיק לוי יוסף כהן, נורית בן-ארי,

 פרועה והתנהגות הסמים משפט
 בצעקות התנפל בבית־המשפט,

 שולחן ליד שישב בכר על
 אני !הזה החרא ״הנה :סמוך
 לעשות זה מה אותך אלמד כבר

 !״חרא חתיכת !מאנשים צחוק
 אתה ״חרא :בכר לו השיב

 תיכף ״אני :זוהר !״בעצמך
 יכול ״אתה בכר: עליך.״ קם

״תר :זוהר בתחת.״ לי לנשק
 הדוגמה זאת עיתונאי. זה או,
 ״שתוק בכר: עיתונאי.״ של

 הרתיח האחרון הפסוק בדרן!״
 לקום רצה והוא זוהר אורי את

 בדרן. פה מי לבכר ולהראות
 עורך־הדין של מאמציו רק

 שלא למי זאת. מנעו הגלר
 הוא הדיאלוג סיבת מעודכן,

 שרמז בכר של דימיוני מאמר
ב שזכה בדרן של מעצרו על

אבו־כביר. בכלא מיוחד טיפול

 בתוכנית הצופים אחד 8
 ש־ הבאיס ברוכים הטלוויזיה
ששוד זוהר, אורי בהנחיית

 מהיאחזות שעבר בשבוע רה
 הנח״ל מפקד היה קליה, נח״ל
 באותה לבנון. צבי מאל״

 גם השאר בין השתתף תוכנית
 הנח״ל, של צוות־הווי סולן

 את לבנון כשראה בהן. יזהר
 הזדעזע הקטן, המסך על יזהר

 לקצין טילפן הארוך, משיערו
 שהודיע היחידה, של התורן
למח להסתפר. שעליו ליזהר

כששי לבסיס יזהר הגיע רת
 הציל לא זה אך קצוץ, ערו

 ריתוק- ימי 16 מלחטוף אותו
מחנה.

 המוכר מור, לרוג׳ר 8
 המלאך, טמפלר, כסיימון יותר

ה הטלוויזיה נגד טענות יש
 את בלונדון כשפגש ישראלית.

 נמיר דבורה העיתונאית
 תירגמתם ״מדוע בפניה: קבל
 להמלאך? שלי הסידרה שם את

 הוא הנכון התירגום הרי
 לעצמו תארי ובכלל, הקדוש.

 ובמקום לישראל, מגיע שאני
 לי ישימו שלי העגול הכתר

הראש.״ על מגן־דוד

 אנה הישישה הציירת 8
והלי הלבן ששערה פראנק,

 את הדגישו רק הכבדות כותיה
תל לבין בינה העצום הניגוד

 מפתח העממי בית־הספר מידות
 ואורלי יוסטר בתיה תקווה

 משפע אחת רק היתד, קופמן,
 שאיכלסו הססגוניות, הדמויות
 בתל לבנים יד בית את השבוע
ה השבוע נדדה לשם אביב,

 כלי־העץ, חסידי של אליפות
 השחמט־ והשחורים, הלבנים

 התמודדו זה לצד זה אים.
מהנ בליימן, (יאשק) יעקב

 הראשונה שהופעתו ,24 בן דס
 בן בהיותו עוד היתה באליפות

 בקושי לו נתן קפדן וסדרן 16
 מול התחרות, לאולם להיכנס
 בנן, שמעון הישראלי האלוף
 בין- ואמן הוא גם מהנדס
התי לתלמידי בשחמט. לאומי

 מוריץ דורון מרמת-גן, כון
 שום היתה לא לב ואריה

ל המומחים מול יראודכבוד
 ברמל, אפרים מחשבים,

 קל־ ואברהם מרט אבנר
להי שביקש צופה אמר דור.

 מאותו אופן. בשום לכך יסכים
 כמו מגיע היה הוא ואילך יום

ולו נכנס עבודתי, למקום שעון
 הפרטית במכוניתו אותי קח

 עלה זה זכיתי. כך לאימון. ישר
 בקבוקי הרבה הרבה לחבר׳ה
בירה.״

בתוכ הראשון האורח 8
 הס אלה החדשה הטלוויזיה נית

 אטיד עמוס שבעריכת חייך
 ח״כ להיות אמור היה גר,

 מחלתו בגלל ששון. אליהו
 התוכנית את ערכו ששון, של
הבי גורי, חיים המשורר עם
ה מכל חבריו את לאולפן או

הצ שלא אחד חבר תקופות.
החיפו למרות למצוא, ליחו
ל עד שהגיעו הטלפוניים שים

 המיסתורין איש היה מוסקבה,
 ועורכי (גבעון), ג׳י יוסקה

ב להסתפק נאלצו התוכנית
חי. ראיון במקום האיש תמונת

179213 הזה העולם


