
 קינן עמוס שר וחצי השלוש בת נתו הנויעה כיצד
ומחזות סוטים ער הצנזווה בנושא הוויכוח את

 סיפר בדיחת־דדשבוע את 19
ישע ישראל הכנסת, יו״ר
 מיבצע־הממזרים למחרת יהו,

״אנח גורן. שדמה הרב של
 יומן הגורן מן עכשיו חיים נו

״הגורן ישעוהו. אמר היקב,״
 האשכנזי, הראשי הרב זה —

הראשון־לציון.״ זה — והיקב
 שר־ על ■משעשע סיפור 8

 ארן, זלמן המנוח, החינוך
 בגין. מנחם השבוע סיפר
ב המשכילים אחד היה ארן

ב אך לקרוא. והירבה צמרת,
 רוסית. בשפת־אימו, קרא עיקר
 :הוויכוח בלהט הפליט פעם
 ימאר־ ׳קאירל את קראתי ״אני
או שאל בגין במקור!״ כס
השיב שפה?״ ״באיזו תו:

 רק כמובן.״ ״ברוסית, ארן:
 הבחין בצחוק, פרץ כשבגין

״סלי :והתנצל בטעותו ארן
 שקראתי לומר התכוונתי חה,

 מארכס, רוסי.״ בתרגום אותו
ב רב זמן שחי יהודי־גרמני

 כל את כמובן, כתב, לונדון,
בגרמנית. יצירותיו

 בית־הספר חנוכת בטכס 61
ה שנערך לכבאות, הארצי
 הד״ר שר־הפנים היה שבוע,
דג יוסף ה השמחה חתן כו

 הד״ר של שמחתו אבל עיקרי.
ה על ממונה שמשרדו בורג,

״אי שלימה. הותר, לא כבאות,
ל בית־ספר להקים יכולתי לו

 הייתי בינמפלגתית, כבאות
ה ״אבל אמר, יותר,״ מאושר
 ביותר.״ קלושים לכך סיכויים
 שירותי ראש לו הציע אחר־כך
להת שפיר, אלכם הכבאות,

ה של הגבהים כמנוף רומם
 עד להתנשא המסוגל כבאים,
 דחה בורג מטר. 24 של לגובה

 על מצביע כשהוא ההזמנה, את
ליבו.

 טען הזדמנות באותה 11
 עו־ ראשון־לציון, עיריית ראש

 גיכשטיין: חנניה רך־הדין
לקופת־חולים דומה ״הכבאות

 אך בה חברים להיות כדאי —
 העיר לשירותיה.״ להזדקק לא
 אורי תת־אלוף הג״א, ראש לו

 מי כמובן תלוי ״זה :רום
הכללי.״ המנהל הוא

 אדיה העבודה ח״כ 8
אב, (״ליובה״)  על שספרו אלי

 הצבי ארץ הפלסטינית הבעייה
 מפלגתו, את לאחרונה מסעיר

ב ספרו שם את בחר לא
 הצבי ארץ כי מסתבר אקראי,

 של המושאל שמה רק אינה
 עצמו ליובה לגבי ארץ־ישראל.

 יותר הרבה משמעות בשם יש
 היתד, טניה, אשתו, :גדולה
 וכל צבי, טניה נישואיה לפני

בש קרואים ילדיהם שלושת
חי: בעל מאותו הגזורים מות

ואייל. עופר,ה צבי,
 נישואיו מיום זכרונות 8
 שר־האו־ שעבר בשבוע העלה

בי כאשר ספיר, פינחס צר
 כי שם הבטיח באשדוד, קר

 העיר, תושבי צעירים זוגות
יז — צנועה חתונה שיערכו

 בשיקול מקילים בתנאים כו
 בנוס־ ספיר הוסיף דירה. מתן

התחתנתי, ״כשאני :מאלגיה
ו אשתי אנוכי, בחתונה, היינו
ה על־פי החייבים עדים שני
בלבד.״ חוק

 בארצות־הברית, בביקורו 8
 ירושלים עיריית ראש הופיע
 טלוויזיה בתוכנית קולל! טדי

 עיריות ראש עם יחד משותפת
 כשיצא לינדזי. ג׳ון ניו־יורק

ה לחדר ההקלטה בגמד טדי
שרי כושי אליו ניגש המתנה,

״מר :ואמר גבר,־קומה, רי
 •לך, להגיד רוצה אני קולק,

 !״גדול ממש עצום. שהיית
 את סקר ירושלים עיריית ראש

 אחר לא הוא כי גילה מעריצו,
 לשעבר העולם אלוף מאשר

שהצט קליי קפיזס באיגרוף
 השחורים המוסלמים לכת רף

עלי. למוחמד שמו את ושינה

 על העובר האלימות גל 8
 שר־ על גם השפיע תל־אביב

 שמשון יעקב המשפטים
 ש־ בביתו שהתקין שפירא,

 בתל-אביב קרן־קיימת בשד׳
 עד חשמלית. אזעקה מערכת

תוע המערכת הביאה לא כה,
גור היא •לשכנ״ו אך לשר, לת
 בלתי־פוסקות. להפרעות מת

פוצחת לילה מדי פעמים כמה

 מח־ צילצולים בסידרת האזעקה
 קילקולים בגלל רישי־אוזניים,

ובדיקות.

 לכלכלה הפקולטה דיקן 8
פרופ תל־אביב, באוניברסיטת

 (״חבש״), כן־שחר חיים סור
הצ סוף־סוף כי לידידיו סיפר

משפח תעלומה לפתור ליח
בנטיי מצטיין הקטן בנו : תית

ש מקום ובכל למספרים, תו
מת הוא מספרים רואה הוא
 באחד תרגילים. לעשות חיל

 של מידידיו אחד בחן הימים
ל בחשבון. הפעוט את חבש

 ועוד שתיים זה כמה שאלה
 חמש. :התשובה היתד, שלוש,

 ועוד שלוש זה כמה לשאלה
תשע. :התשובה היתד, שש,

ב לאמנויות הפקולטה ־דיקן
 פרופסור תל־אביב אוניברסיטת

, משה י  בעיצומו. היה רז
 לבטל שיש טענו ועוז קינן
 נגד היה פיינגולד הצנזורה, את

 לא עדיין קניוק ואילו הביטול,
בבוקר, קם ״כשאני :החליט

 אבל הצנזורה, ביטול בעד אני
 אני בלילה לישון הולך כשאני
 המתדיינים המשיכו כך, נגד.״

כש נימוקיהם, את להעלות
 של וחצי השלוש בת בתו

שנכ שלומציץ, קינן, עמוס
 :המתח את שברה באולם, חה

 לקול וצעקה ממקומה קמה היא
 ״אבא, הנוכחים: של צחוקם

!״קאקא רוצה אני

או׳היגיכם, פטריק ₪

 תל- מכבי קפטן את המורים
 הוא כמה רוזן, צבי אביב

נכ לא רוזן בכדורגל. מרוויח
 ״המשכורת ענה: לסרטים, נס

 תל־אביב במכבי ביותר הנמוכה
 של ממשכורתו יותר גבוהה
בתיכון.״ מורה

השבוע פסוקי

רו שלום העיתונאי •
 מיהו ייקבע ״מעתה : זנפלד

מעטפות־הנפץ.״ על־פי יהודי

 בדברו וייצמן עייזר •
מיפלגת שצריכה בדק־הבית על

ס שמעון  שנטרכה סלמוניקו הישראלי הסרט של חגיגית בהצגה השמע נכח (משמאל)נו
 ההסתדרות של המרכזת הוועדה חבר עם יחד מכן, לאחר והשתתף באשדוד
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 האמנותית, דרכה את התחילה בה שיריון, להקת מימי הבמה, על
עלי את שליוו האמניס כל השתתפו בה העליזה במסיבה היום. ועד
 ממשלה, ישיבת על מערכון דותן, ודודו (לידה), יגיל גדי חיברו זה,

גדי. הופיע אבן אבא ובתפקיד דודו מילא מאיר גולדה תפקיד כשאת

 זד, כמד, הילד משנשאל אולם
 :השיב ארבע, פחות ארבע

 לא חודשים כמה במשך ק׳.
 את לפתור הפרופסור הצליח

 כי לו שהתברר עד התעלומה,
 המספרים תורת את למד בנו

 בביתם אשר המעלית מכפתורי
 הילד ברמת־אביב. רב־ד,קומות

 אחת לסיפדד, מתחת כי לב שם
 ברור ולכן ק' האות מופיעה

ק׳. חם ארבע פחות ארבע כי

 לבעייה מקורי פיתרון 8
 עורך־ה־ דישבוע מצא חמורה

 בעת זיכרוני, אמנון יןר
ה אירגון נציגי עם פגישה

 בקסדות. הלוחמים אופנוענים
 לחבוש ביקשוהו האופנוענים

כ הישיבה, זמן למשך קסדה,
 את במעט ולוא שיחוש די

 הסכים נעתר, זיכרוני סיבלם.
 היא הקסדה כי הפגישה בתום
במש בישיבה אפילו — סיוט
הנצי אחד שאלו כאשר רד.

ל מתכוון אתה מה ״נו, גים:
זיכ השיב לכך?״ בקשר עשות

במכונית.״ ״לנסוע : רוני

 הצורך בשאלת הדיון 8
ש ומחזות, לסרטים בצנזורה

 באוניברסיטת השבוע נערך
 המבקר בהשתתפות תל־אביב
 הסופר פיינגולד, בן־טמי

 אבי המרצה קנידק, יורם
קינן עמוס העיתונאי עוז,

 הלנה של מזכירה שהיה מי
 את כתב ואחר רובינשטיין

 בשבוע סיפר שלה, הביוגרפיה
 הזקנה כשביקרה כי שעבר,

ב בן־נוריון דויד אצל פעם
 ״מי בי.ג׳י.: אותה שאל ישראל,

 התמרוקים מלכת שלך?״ הגוי
 או׳היגינס, על הצביעה היהודיה

הו שלי.״ הגוי ״זהו :וענתה
״זה האירי: או׳היגינם סיף
 שאי־פעם היחידי התואר היה

אצלה.״ בו זכיתי

 להיות לה שנימאס אחת 8
 חנה הדוגמנית היא בהריון

צול כשנה שלפני אידלמן,
 כשהיא בתמונת־פירסומת מה

ה מכונת־כביסה. ליד בהריון
 קוקטייל מסיבת נערכה שבוע

 הכביסה מכונת פירסום לכבוד
 בעיתון אינדסיט פיילוט של

 וגם וויטש הבריטי הצרכנים
 סירבה: היא לשם. הוזמנה חגה
 אותי, מזמינים שהם פעם ״כל
 או בהריון- להיות צריכה אני

מוו אני בבטן. כרים לשים
תרת.״

 הספורט על בסימפוזיון 8
 בבית־ספר שנערך המקצועני

ב אורט־סינגלובסקי, התיכון
ה מדור עורך של הנחייתו

 ישעיהו מעריב של ספורט
אחד שאל פורת, (״שייקר,״)

 חייב אדם ״כל לעבור: גח״ל
לא?״ להסתפר, פעם

לש■ בתשובה הנ״ל •
 להקים גח״ל תסכים אם אלה

הד המיפלגות עם קואליציה
 עמדה ותיווצר במיקרה תיות,

 וסה־ ״אהלן למיפלגה: כוח של
!״פתוחים השערים אלן,

מתתי (טיל.) אלוף •
נוה שאנו ״השיטה פלד: הו
 מתירים כשאין עכשיו, בה גים

 פיהם, את לפצות לפלסטינים
 אנשי עם רק מגעים ומקיימים

 אין כי טוענים זאת ועם המלך,
 שקופה היא לדבר, מי עם

ברצינות.״ שתילקח מכדי

בהרצאה פרס שמעון •
 במיזרח־ המדיני המצב על

התנו ועידת בפתיחת התיכון,
״חוסיין :הקונסרבטיבית עה

אצ מאוד פופולארי עתה הוא
אצ ינהיגו אם כי סבורני לנו,
 אזוריות־אישיות בחירות לנו
 מאוד טוב סיכוי לו יש הרי

לכנסת.״ להיבחר

ג׳יי־ שחקן־הקולנוע •
 השחקנית על מייסון, מס

האדם ״היא :וולטש ראקל
 הבלתי־מקצועי חסר־הנימוסים,

עב שאי־פעם ביותר והרשלני
עימו.״ דתי
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