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 תמורת מבריק ואום רוצים ■■אתם
שי״ ל״י 3000 חוד רביו שאל ל

 סגן על תעשיית־הבדיחות 9
 יג׳ ושריד,חוץ ראש־ד,ממשלה

 כהילכתד, משתוללת אלין אל
 בהיקפה ומזכירה אלה, בימים

 שהילכו הילולת־ד־,בדיחות את
 המנוח שר־הדתות על בזמנו
 וראשיה־ טולידאנו, משה

 אשכול. לוי המנוח .ממשלה
 נבחרו הבאות הבדיחות שלוש

הכנסת: במיזנון שעבר בשבוע
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 נדמה גנייגר. קיבוץ שליד שף
 הוא אבל עולה, שהוא לו היה

ירד.״ בעצם
בא־ הפסיד בעצם ״אלון 9

 שלושה במשך הסתתר שר
 לשכנע יצליחו שלא כדי ימים,
 על אכן לאכא לוותר אותו

 יצחק סגנות־ראש־הממשלה.
רא את לו להציע רצה רכין
הממשלה,״ שות

 ׳אלון ליגאל יציעו ״אם 8
יס הוא ראש־ממשלה, להיות

 יקבל שהוא בתנאי ירק — כים
סגךיראש־ד,ממ תפקיד את גם

שלה.״
 בעת בכנסת שנכח מי כל 9

 ראש־הממ־ של נאום־ההכתרה
שע בשבוע רביו, יצחק שלה
 שהפליט ההערה את שמע בר,

ד הד״ר שר־הפנים־לשעבר, י

 השד־ עם יחד סעד בחירתו
ב־ גדילי, ישראל ללא־תיק
ב בתל־אביב. טריאנה מיסעדה

 חיפש גלילי של שנהגו עוד
ה למכונית מקום־חניה ומצא
 על רבין של נהגו עלה שר,

 המיסעדה״ דלת מול המידדכה,
שם. חונה ונשאיר

 כושר־הבי- על דעתו את 9׳
 בשבוע הביע צה״ל של צוע

 רב־אלוף הרמטכ״ל, שעבר
 בנמל- גור, (״מוטה״)מרדכי
 שחזרו בעת בן־גוריון, התעופה
הת כאשר מסוריה. השבויים

 מבלי המטוס, לעבר הקהל פרץ
לב יצליחו החיילים שעשרות

 ״כמו מוטה: אמר אותו, לום
 ה־ כאן גם אצלנו, :מיבצע כל

 של בכוחה אבל נכשל, תיכנון
ננצח.״ אנחנו האהבה,

 שמעון שהשר בעוד 9
דיין משה את החליף פרס

 מכוניתו את הרי בממשלה,
 ראש־הממש־ עם דווקא החליף

 קיבל, דיין רבין. יצחק לה,
 ה־ מכונית את ימים, לכמה
 שר- כשהיה רבין ניסע בה וקלוו

 יאת קיבל רבין ואילו העבודה,
 והמפורס־ הגדולות המכוניות

 כי הודיע, דיין דיין. שיל ;מות
 ב- הנוכחי מסיורו ישוב כאשר

מ ירכוש הוא ארצוודהברית,
עוד יזדקק ולא חדשה, כונית

שו הירש פוקה ד״ר הניצחי נער־הזוהרוטסה מנד■
 מנדי של לעברה רב״משמעות מבט לח

 ״בן־יחודה״, קולנוע של באכסדרה שנערכה במסיבה רייס״דייוויס,
 פלמי, פדריקו של החדש סירטו של הקרנת״הבכורה לאחר

בישראל. האיטלקי השגריר בחסות שנערכה ״זיכרונות״,

ה,א הנאום לאחר סורג, סף
 שפורסם כפי והחד־גוני. רוך

 אז הפליט ),1918( הזה בוזעולס
 של הממשלה שרי ׳לעבר בורג

נאו ״בשביל מאיר: גודדה
 באמריקה לו שילמו כאלה מים

 שמע לא רבין י״ דולר 2000
 עליה, כשקרא אך ההערה, את

מש ״בעד :משלו בהערה הגיב
 בחודש לירות 3000 של כורת

יו מבריק נאום ממני רוצים
תר?״
ממע־ ליהנות החל רבין 8

 שלושה כבר ניראש־היממשלד, דו
ל רישמית שנבחר לפני ימים

לפני שישי ביום זו. סרהמ

 דיין בין אך דבין. של לוולוו
 כיימ- פרצה שלו ושומרי־הראש

 אי- כי הודיע דיין מילחמה. עט
 בשומרי־ראש, כלל ירוצה ינו

 הממשלה, החלטת על־פי ואילו
 שילוש עליו לשמור ימשיכו

 יחידה. מאותה ,ונהג גורילות,
ל דיין בין שהושגה הפשרה
 :״ד,ריאש שומרי על אחראים
 את ואילו בילבד, אחת גורילה

מכי דיין ישלם הנהג משכורת
בעצ נוהג דיין אין כידוע, סו.
 בפקודת האחרונות, בישנים מו

שלו. רופא־העיניים
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קציר, אפרים הפרופסור נה,

 בגלי שעבר בשבוע ששודר
מ קוריוז הנשיא סיפר צה״ל,

הרא בנשיאה הקשור שעשע,
״כש מדינת־ישראל. של שון

 וייצמן הייס את פעם שאלו
 — כנשיא תפקידו בעצם, ,מהו,

יש־ עם את מסמל ,אני :השיב 4

ה הליכוד? של שלת־ד־,צללים
 הליכוד, של הצעיר הזז״ב שיב

 כשנשאל אולמרט, אהוד
 שר־המישפ- של עוזרו על-ידי

 (״חי- יחיאל והדתות, טים
לה צריך ״לא :גוטמן ליק״)

רק צריך ממשלת־צללים. קים

 כי בעיתונות, שעבר שבוע
 של סניף בארץ לפתוח עומדים
 נינה כי ונזכר פלייבוי, מועדון
עו 3000 צה״ל לחיילי השיגה
 הציע הוא הירחון. של תקים

המו את תחנוך הנשיא שאשת
החדש. עדון

 פתיחת לרגל מסיגות של סידרת על האחרונים בשבועיים ניצחוניצחון וינה וני
 סולימאן ניראה אלה, ממסיבות באחת שלהם. החדש הפיאנו־בר

 ודפירסומאי עם משוחחת יפה בעוד (משמאל), ניצחון רפי בעל־המקום, את משקה כשהוא הגדול
המאורע. לכבוד כוס מרימה הגדול סולימאן של רעייתו ואילו (עומדים), שמעוני, הגיב

 הו,א אם ושאלו כשהיקשו ראל׳.
 השיב זה, בתפקידו מאוד עסוק

 אני היום כל ,בהחלט. וייצמן:
 מדי- את ומסמל מסמל ,מסמל,

!׳״נת־ישראל

הנ סיפר ראיון באותו 9
 מיכתבים מקבל הוא כי שיא,
 לו המאחלים מילדים, ׳רבים

 מבקשים וגם שונים, איחולים
 בין שונות. מישאלות ומביעים

מ מיכתב הנשיא קיבל השאר
״להמ ממנו: המבקשת ילדה,

 לאכול יהיה שמותר חוק ציא
השיעור.״ בזמן ממתקים

בעי המודעות מילחמת 8!
תחי בארץ. אופנה הפכה תונים

 לגיא אריק הזמר פירסם לה
 ב־ וייצמן, עזר נגד מודעה

 על וייצמן גילויי פרשת עיקבות
תת ״לעזר, נאמר: בה דבין,
הו היום למחרת לד!״ בייש
חסי של מודעות־התגובה פיעו

 מתחוללת עכשיו וייצמן. די
 בשבוע חדשה. מילחמת־מיודעות

החי עורך־הדין פידסם שעבר
 סלומון, יעקוב הידוע, פאי

 יגאל את לימד בה מודעה
: ן לו  ה־ אחרי שרודף ״מי א

 !״ממנו בורח הכבוד .כבוד,
אז פירסם השבוע בסוף ואילו

הל בזו מודעה תל-אביבי רח
 סלומון יעקוב ״לעו״ד : שון

 ב־ החכם ייתפס לא — חיפה
 בעל-ד&ו־ וכדו.״ טינתו פחזו,
 שאירעה לפרשה התייחס. דעה

 נתפס כאשר שעבר, בשבוע
 עיל־ידי המפורסם עורך־הדין

 בניקוסיה נמל־התעופד, מוכסי
ל מנסר, כשהוא שבקפריסין,

 ללא עתיק, כד מהאי הוציא
רישיזן.

ממ־ חבר הוא אין מדוע 9

ה ,ממשלודהצללים את להפיל
היום.״ קיימת

 ומצב בירה התוכנית בעת 9!
 שעבד בשבוע שנערכה רוח,

 בתל־אביב התיאטרון במועדון
 ישר־ בקול אחר־כך וששיודרר,

 (״יעני יעקב המנחה הציע אל,
 לרעיית תפקיד אגמון קלה״)

 אגמון קציר. נינה הנשיא,
ב־ שהופיעה הידיעה את קרא
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 עקיבא הח״ב־הזמר את אגמון

 הופרע הראיון (הליכוד). נזה
 ייכי, המשורר על־ידי העת כל

 קריאות־בי- נוף לעבר שקרא
 אל שקרן! ״•אתה בנוסח: ניים

 ואני פיזמונאי אתר, תקשקש!
 ייבי של חפרעותיו משודר!״

 להע-ר ניאלץ שאגמיון עד ■תכפו,
 בד-־ול מתנהג אתד, ״ייבי, :לו

חבר־כנסת!״ כימו
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 תל״אביב, מוזיאון מנהל של אישתו לחווה, רחב בחיוך
״זיכרוגות״. הסרט לכבוד שנערכה במסיבה גמזו, חיים המבקר
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