
 בשר■ השבוע פגעו איר
והתעמולה האוצר החיקשורח,

 עם אכל גרא, יגאל צייר
איטל־ במיסעדה נעמי אשתו

 החדש שר־התיקשורת ■
 עימקי עד נפגע אוזן, אהרון

 נפגש כאשר זה היה ■נישמתו.
־ הטלפונים מדור מנהל עם  נ

 בסכיץ. אברהם תל־אביב,
ל .אוזן יצא השיחה גאמצע

ש שחשב בסביץ, ׳סמור. חדר
 ״לא אמר: שומע, אינו שרה

 את לכתוב יודע לא שהוא רק
 לחייג יודע לא גם הוא שמו,
או ללמד רוצה הוא אז לבד.

טלפונים?!״ לעשות איך תי

 נפגע שר־התיקשורת רק לא 8
 פינחס שר־האוצר גם השבוע.
 את בטלפון שחיפש ספיר,

 ב- חזני מיכאל שר-הסעד
 בתל־אביב, מבתי־המלון !אחד

 מפקיד־הק- ביקש ספיר בפגע..
 ה־ לטלפון. לחזני לקרוא בלה

ש לו אמר לחזני, ניגש יפקיד
 השיב חזני עבורו. שוחה יש
 .מעוניין ולא עסוק הוא כי לו

ל חזר הפקיד שיחות. לקבל
 אמר לספיר. זאת !מסר טלפון,

 שמדבר לד ״אמרתי :ספיר: לו
 אותו!״ ותביא תלד אז ספיר,
 אם ספיר, ״אדון הפקיד: חשיב
 לבוא יכול אתה רוצה, :אתה

בעצמך!״ אותו ולקחת

מי שר-ד,תעמולה גם 8:  ש
 היה עמוקות. נפגע פרס, עון

 משה הצייר של בתערוכתו זה
מנ תל-אביב. במוזיאון קסטל

גמ חיים ד״ר המוזיאון, הל
 כשהוא התערוכה את פתח זו,

ששי המכובדים בשמות נוקב
 המדינה נשיא הבמה: על בו

 משה ח״כ קציר, אפרים
 תל־אביב עיריית וראש כרמל

 אך להט. (״צ׳יץ״׳) שלמה
 וגמזו פרם, גם ישב הבמה על

 מים־ כעבור בטעות. עליו, פסח
 ראשו את גמזו תפס דקות פר

 את שכחתי ״אוי, ואמר: בידיו,
 יושב שכמובן שר־ההסברה,

הבמה.״ על איתנו כאן

 ממציא היהודי ״הראש 8
 הוכן כזה אחד פטנטים.״ לנו

 חגורות־ חוק הגשת לקראת
 ■שר־ על־ידי שהוכן הבטיחות
 פרם, שמעון הקודם, התחבורה

 על-ידי מהפרק בינתיים והורד
 אהרון החדש, שר־ד,תחבורה

ששוד הלילה בתוכנית ירים.
 אירחה בגלי־צה״ל, השבוע רה

 מיש- נציג ,את שביט עדנה
 אריכא, יוסף רד־התחבורה

 חגורות־הב- נושא על שדיבר
 אם ספק, הביעה עדנה ■טיחות.

 הזלזלן הישראלי הנהג אמנם
ל להישמע ייאות ור,משתמט

 התוכנית, ■מפיק גילה אז חוק.
 בקריאת- הנדלזלין, מיכאל
 בארץ ״בתי־האופנה ביניים:
חול בייצור רב במרץ עסוקים

חגו :מודפסות שעליהן צות,
רות.״

 •יוסף הקולנוע איש 8
 היסטוריון, גם שהוא שריק,

 נשים על היסטורי מחקר ערך
 למרות בעמם, ששלטו וגברים

 הראשון התפטרותם: בגלל) (או
 פע־ 10 שהתפטר פרעה, היה

 מסידרת מנה כל אחרי :מים,
 משה היה השני המכות. עשר

 אחרי להתפטר, שאיים רכנו,
 גמאל עגל־הז׳הב. !מיקדה

 להת- איים ענד־אל-נאצר
 בי המערכה הפסד אחרי יפטר

 ובאותה מדלחמת־ששודהיומים,
 דיין משה גם נמצא חבורה

 בעיקבות לד,תפטר, שאיים —
ש להפתעתו וגילה המילחמה,

גול לו. :מאמינים בארץ רבים
 להתפטר, איימה מאיר דה

ולא היא שלא שהכריזה לאחר

 למחדל, אחראיים דיין משד,
 אינו שאיש להפתעתה וגילתה
לה. מאמין

 דמוקרטית ממשלה אין 8
 רמטכ״ל, יושב שבד, בעולם,
 בצבא. מכבר לא עד שכיהן

 יושבים בממשלת־ישראל אך
 האחרונים הרמטכ״לים שני

 בר־ חיים הכין, (יצחק
 רמטכ״ל־לשעבר בצד לם)

 הכל, בסך דיין). (משה שלישי
 חרמטכ״לים־לשע־ שיבעת מכל
שלו מכהנים עדיין, החיים בר
עי יחד בממשלה. ׳נשרים שה
 אלופים גם!שני שם מכהנים מם

 אלון (יגאל אחרים לשעבר
 אחד מהם יריב), ואהרון
לאחרונה. עד ששירת

 נמצא לממשלה, חזר1 מאז 8
ב דיין משה שר־הביטחון

 בעבר !מתמיד. גירוי של מצב
 יחס יריבים כלפי דיין הפגין

 ל- אך שווח־נפש. זילזול של
 מדי לעצמו מרשה הוא אחרונה

 יכך, ,אישיות. התפרצויות פעם
 החדשה הממשלה הצגת בעת

 דברי על דיין חשיב בכנסת,
 מאיר ח״כ שר הביקורת

ש מסביר פעיל ״ח״כ ז פעיל
ש מיד, צבא־כיבוש, הוא צר,״ל

 חשבון על ללמוד לו הפריע לא
 מכונית!״ פלוס שנים, ,צר,״ל
 אריק ח׳׳ב של נאומו על ואילו
האחרו ״הפעם השיב: שרון

 כאן כזד, ׳נאום זוכר ׳שאני נה
 ■חבר־הכנסת של נאומו זה היה

אבנרי.״ אורי

 השפעות בין ההבדל מהו 8
 אופיום, — השונים הספים
 כך על למשל? וחשיש, קוקאין

 טור־ אכרהם הרוקח סיפר
גיר של בערב־ראיונות גאו,
 שלושה בדיחה: לב־איי עון

.ומוצ הביתה באים מסטולים
 נעולה. דירתם דלת את אים

ל המכור הראשון, לססטול
 והוא ■כלום איכפת לא אופיום,

 בחדר- נישן אז ״:מילא, אומד:
 ל־ המכור המסטול המדרגות.״

 כוחות לו ישיש מאמין קוקאין
 אפרוץ ״אני ואומר: אדירים,

 המכור והמסיטול הדלת!״ את
 אומר: :הזיות, ההוזה לחשיש,

הור דרך ניכנס הבעיה? ״מד,
ד,מנעול.״

 כדורגלן הולד ומדוע 8
 כך על שופט־כדודגל? להיות
 הנד־ שמואל השופט השיב
 שאדם סיבה ״מאותה 5 דרדק
 דק משחק מסויים לגיל מעל
 ה־ עם ולא שלו, הנכד עם

׳עוזרת.״

 :אחר כדורגל שופט על 8
 הזד, ״לשופט הנדוודק: ׳סיפר
 סיפר הוא אז פילגש, היתד,

 במגע לבוא :לו ■שאסור לאשתו
 לפני י!מים ארבעה במשך .מיני

 מכל ביקש גם הוא מישחק. ■כל
 הנד- אולם זאת.״ לאשר ידידיו

:שא האשד, וכאשר שפח, ודקר
 ״:אסור לה: אמר הוא אותו, לד,

 עצמו הנדוורק יומיים.״ במשך
לפ בערב ׳מוקדם לישון הולך

מישחק. כל ני

 הטלוויזיה מנכ״ל !נגד 8
 על- הוגשה המן צוק ארנון

 ל- תלונה ביתו מבאי אחד ידי
 ארגסט הד״ר ,מבקר-ר,מדיניה

ל. צ בנ  של השנתיים בן בנו נ
 רפו,ה עשרות .מקלקל צוקרמן

 ביומו יום מדי לבנים דפים של
המקובלת תאוות־ציור, מתוך

 צוקרמן קטנים. ילדים אצל
 בלו־ רבות עשרות ,לבנו הביא

 של השם עם נייר של קים
 לחסוך כדי השידור, רשות

 ידיד אותו נייר. בקניית כסף
 עומד הוא כי ;לצוקרמן הודיע

 לו צחק צוקדמן עליו. להתלונן
 בכל התלונן הידיד אך בפניו,

הרצינות.

 פרצה תרבות מילחמת 8■
ב־ פראק בקפה שעבר בשבוע

 במשורר נתקל לקפח, ניכנס
 לעברו קרא י,3י המחאה
 חייב, נשאר לא יבי !״״מזוהם

 מכר, לו והעיף ידו את הרים
 ד,ריצפה, על אותו שהשכיבה

פשיס ״■קרביה לעבדו הפליט
לדרכו. והמשיך טית!״

 בפני העומד דבר אין 8
 היה גם כד האשה. של רצונה
ה־ תל-אביב, פז מנהל כאשר

 המסורתיות, המנות אחרי קית.
 בסלט נעמי של נפשה חשקה
למל פנתר, היא דווקא. יחסה,

 סלט שאין התנצל הוא אך צר,
 דד למיטבח הבעל נכנס חסה.

 שלומה, הסה, מצא מיסעדח,
לאשתו. סלט במקום בו הכין

מ ליותר אישית מתיהד, 8

הש ערך איש, ■מאות שלוש
 זיי״ דגי החדרתי הקבלן בוע
בת בצנחנים רס״ר דני, דלי

 הזמין ,,פעולות־התגמול קופת
 מידידיו אחד כל אישי ■באורח
 תה״ ״לכוס לביתו לבוא ומכריו
ש אותם כל ד,אחרונה.׳ בשבת
 ברצינות הזמנתו את קיבלו
שב בביתו תה לשתות ובאו

 !מול בקוסריה, הווילות שכונת
 הופתעו הרומי, האקוואדוקט

המו במסיבה עצמם את למצוא
המלך, כיד קטרינג עם נית,

 בתו הולדת לכבוד דני שערך
 המשתרעת שלו, הווילה וחנוכת

ה ליד דונם שני של שטה על
הירש. פוקזז ד״ר של ווילה

ושמ צהלה אילת והעיר 8
 ש־ מפני שעבר, בשבוע חה

 שם. היתר, תל־אב״ב ■כל כי,מעט
 הישראלי הסרט בכוכבי החל

 דיין, ■אפי אחד, ועוד שלושה
לוי; ואורי אליאב יונה  
 ובתה דיין א,הרוגה דרך

 שהגיעו השנתיים בת עמליה
ב השחקן, הבעל את לבקר
 דנה ובתה לוי אירית חברת

 של ובתו אשתו הארבע, בת
 האום- לוי; אושיק הזמר
 מנהל ;יוכל תמרה נאית

ש קייס זאב בארץ אולימפיק
 וייצ• שאול לנוח, לבדו בא

ש וייצמן, עזר של בנו מן,
 ון;גלס לרפי מכבר זה עוזר

 לצאת מרבה שלו, הכפר בניהול
 האורחים כשיתר לדוג, איתו

הסי ליד צאתם לפני ■עומדים
ה היתולי, הצדעה במיסדר רה

 יהסי־הציבור ואשת מפיקה
 לפוש שנסעה זיכרוני, מירי

ליל שירי־משוררים !מפסטיבל
 הנוכחים: של היום יסדר דים.

 הבוקר בשעות השקמה אחדי
ל המסיבה תיכנוו המאוחרות,

ערב. אותו

 דלית לשחקנית לה הולד 8
 לחמישה שנסעה פרידלנד,

כשלי לארצות־הברית שבועות
 דליה, היהודית. המגבית חת

 דד בבית־הספר בזמנו שלימדה
בלונ לדרמה הגבוה ׳ממלכתי

השחק עם שם התיידדה דון,
 ל- הנחשבת כנץ, ג׳ודי נית

ה משחקניוודה,תיאטרון ■אחת
מו בארצות־הברית, חשובות

 ב־ ראשי בתפקיד כעת פיעה
 דליה הזאב. הניו־יורקי שלאגר

 הקלעים מאחורי אותה פגשה
 את דרכה הכירה ההצגה, של

 הוי׳זר, פינק ההצגה .במאי
 להבאת משא־ומתן איתו מנהלת
תו ■כשהיא לישראל, ההצגה

הראשי. הנשי בתפקיד פיע

 צופי־טלוויזיר, מיליון 40 8!
 שעבר בשבוע חזו אמריקאיים

 ה־ העברית הסאטירה בהצגת
 זמני) (שם האחרונה מילחמה
 ב־ הסאטירי בקאברס המוצגת

ב הוקרנה ההצגה תל־אביב.
 של הטלוויזיה בתוכנית עברית
 תירגום עם ואלאס, מייק

 20 גם הסרט. בגוף לאנגלית
 את ראו גרמניים צופים מיליון

 !מצופי מיליון 15וכ־ התוכנית,
 ששידרה האיטלקית, הטלוויזיה

 45 במשך ׳מההצגה קטעים
 בישראל,״ ״רק רצופות. דקות
 לעקם ההצגה מפיק נאנח

 אלף 20 ׳אותר, ״ראו אגמון,
 סיס,וי שיום אין בילבד. איש

 ■תקדיש הישראלית שהטלוויזיה
 שתחנות- לסאטירה תוכנית

הק בעולם הגדולות הטלוויזיה
 כל-כך שידור דקות ליה דישו
!״רבות

1!1השכ פסוקי
 אריה ■המעיד ח״כ •

מיס- על אליאב, (״לובה״)
ש ״מיפלגה העבודה: לגת

בגופה.״ וכלה הולך החמצן

רו שלום העיתונאי •
 ב־ העבודה ״סיעת נ זנפלד
 להוציא לא החליטה בכנסת
 ולובי, בן־יאהרון. את מתוכה
 להגיש עומדים שניהם אליאב.
העונש.״ על עירעור

 היא נסעו בה המכונית לעבר ירה קבועה, כתובת וחסר עבודה
 את ביניהם איש, ארבעה קשה פצע פיליפס, מארק הסרן ובעלה,
 :נוספת צרה האחרונה בתקופה עברה אן הנסיכה• של ראשה שומרי

 האחורי החלק את העיף משב־רוח מיסדר. מלכותי, בסיור סקרה, היא
התמונה. את והפיץ בעדישתו, אותה תפש חובב צלס שימלתה. של

כן מנחם העיתונאי תל־אביב.

19089 הזה העולס


