
 כשהם פניהם, על המתח נראה משמאל, בתמונה ואילו הקולנוע,
 בוננו, (״בונצ׳יק״) חיים בר־לב, של נהגו מהסרט. חוויות מחליפים

 :באומרו לנהוג, אחר״כך סירב שלו, הבוס עם בסרט הוא אף שצפה
שירגע. עד לחכות חייבים היו ובתו השר לנהוג.״ מסוגל לא ״אני

בהתנג ממשיך והוועד כמובן,
לפיטורין. דותו

עו לא־נעים מצב בפני 9!
 מור וראש תדיראן סמנכ״ל מד

 ה־ המפעל, של לקת־המכירות
ל דשב. אברהם המהנדס

ה אשתו, לבקשת נענה שם
ל לשם, ציונה אדריכלית

 שלהם משותפת לידידה אפשר
 הבית בביתם, מסיבה לערוך

 עגולות, מכיפות הבנוי המיוחד
 כה המסיבה בהרצליה־פיתוח.

 מוצפים שמאז עד הצליחה׳
 ידידים של בבקשות בני־הזוג

 עריכת להם גם לאפשר אחרים
בביתם. מסיבות

■ הפופו התוכנית מפיקת י
 צה״ל, בגלי ואשיח גבר לארית
לתוכ הזמינה פולאק, אוני
 משודרת להיות העומדת נית,
 בת אשה השבוע, החמישי ביום

 ילדים לשני אם גרושה, ,42
 הטבע. מדעי בהוראת העוסקת
 מחפשת ואשה, גבר בתוכנית

 המטלפ־ מבין חתן המרואיינת
התוכ בעת לתחנה הרבים נים

ב כי היודעת אתי, אולם נית.
 התוכנית משודרת בהן שעות

 לשלוש חצות בין חי, בשידור
 הגילאים האזנת לפנות־בוקר,

 אפסית, היא יותר המבוגרים
 מרדכי התחנה, ממפקד ביקשה

מו לסרסם נאור (״מוטקה״)
ל תקרא אשר בעיתונים, דעה

 42 בגיל פוטנציאליים חתנים
 את לתוכנית. להאזין ומעלה

 לפרסם אתי התכוונה המודעה
 בעיתונים. השידוכים במדורי

 בקשתה, את דחה נאור אולם
תקציב. מחוסר

 לייבו־ יורם המהנדס 9:
 השחקנית של בעלה כיץ,

בתא ידוע מיכאלי, רבקה
מסו יורם לגלידות. הרבה וותו

גלידה של רבות מנות לחסל גל

 תחביב את להפוך כדי ביום.
 מכניס, לעסק הגלידה אכילת

 קיוסק ברמת־אביב יורם פתח
 בעצמו מוכר הוא בו לגלידה,

חינם. לאכול ויכול

 מיוחדת־במינה מסיבה 9
 לקריין־הטלוויזיה ידידים ערכו

 אשר אורי, פירסט. אורי
 לניתוח שעבר בשבוע נכנס

ב הדסה בבית־החולים דיסקוס
 חברים על-ידי הוזמן ירושלים,

 למסי- ירושלמי׳ למועדון־לילר,
 של ורעייתו הידידים בת־אבל.

 קריי- של אחותה דפנה, אורי,
 מזור־ דליה נית-הטלוויזיה

 בכובד- אורי עם דנו לווין,
 שהיה המצבה צורת על ראש
ית חס־וחלילה אם בה, רוצה
 בבית־החו־ הדיסקוס עליו גבר
 מבקש הוא כי הודיע אורי לים.

 שאם כדי ברגים, עם מצבה
 אמות ד׳ בעומק עליו יימאס

ול אותם לברג יוכל באדמה,
החוצה. צאת

ה של האביזרים איש 9
 נכנם ביטון, יהודה טלוויזיה

 במאה לחנות שעבר בשבוע
כ בליוויית בירושלים שערים

 הדתית המחלקה מעובדי מה
קישו לרכוש כדי בטלוויזיה,

 הם אותה לתוכנית לסוכה, טים
ה החג. לקראת להכין עומדים

 ובעל- מזוקן דתי יהודי מוכר׳
 מ־ אחת לביטון הראה פיאות,

מו הוא אותן טובות״ זז״שנות
 שנה ברכת כי לו וסיפר כר,

 קודם־לכן יום הופיעה זו טובה
 לפליאתו ראש. ניקוי בתוכנית

 דתי שיהודי כך על ביטון, של
 ראש, ניקוי בתוכנית צופה
ב מסתכל ״אני :המוכר השיב

 ניקוי של הצרה תוכנית. כל
 תוקפים לא שהם היא ראש

המפד״ל.״ את מספיק
ירוחם, עיירת״הפיתוח בת ים־סוף, ונסיבת המים מלכת של הראשונה הסגניתשוק׳ דאה

בירוחם. בני־מישפחתה, על־ידי לכבודה שנערכה במסיבה ניצחונה את חוגגת
הווהר. בעולם רחוק תגיע כי ובטוחים בתם, של בזבייתה גאים כולה, והעיירה לאה של בני״מישפחתה

 שר־המישפטים־והדתות. 9
 את עתה מתכנן צדוק, חיים

ו בירושלים שלו דירת־השרד
 יחד בבירה לגור לעבור מתכונן

 הווילות משכונת מישפחתו, עם
 אינו השר שבתל־אביב. אפקה

 אולם הדירה, בתיכנון מתערב
ה שכל הוראה למתכנניה נתן

חיי וחלקי־הריהוט, אביזרים
הארץ. מתוצרת להיות בים

 לביקורת הוועדה דו״ח 9
 ההרצאות- נושא על המדינה,

 ב־ ממשלה פקידי של בשכר
 בעיקר, התייחס אשר חו״ל,
 להרצאות- בשם, לנקוב מבלי

 ראש־הממשלה שנתן בשכר
 שג־ היותו בעת רבץ, יצחק

 פורסם בארה״ב׳ ישראל ריר
 על־פי יותר, מאוחר אחד יום

 רבין רבין. של האישית בקשתו
ל הוועדה יושב־ראש אל פנה

יו ד״ר ח״כ המדינה, ביקורת
 לקרוא ממנו וביקש בדר, חנן
למ פירסומו. לפני הדו״ח, את
 ונד הדו״ח יוזם היה שבדר רות

הס הוא האופוזיציה, מיפלגת
 לראש־ הדו״ח את למסור כים

 את ולדחות בו לעיין הממשלה
אחד. ביום פירסומו

 הראשונים הדברים אחד 9י
 צי״ס, חברת הנהלת שעשתה

 של לעבודה כניסתו לפני עוד
ה מועצת־המנהלים יושב־ראש

 דויד רב-אלוף שלה, חדש
 לו לתת היה אילעזר, (״דדו״)
מפו די.אס. ציטרואן מכונית

 מנהל את שירתה אשר ארת,
 קשתי. משח המנוח צי״ס
 רוצה הוא שאין החליט דדו

 מפוארת כה במכונית לנסוע
מהחב וביקש ומגקרת־עיניים,

סו במכונית אותה להחליף רה
שייער עד כי, אם יותר לידית

 לנהוג מוסיף הוא החליפין, כו
במכונית־הפאר.

תפ על המיתחרים שני 9׳
ב העבודה מיפלגת מזכיר קיד

 שחל משה ח״כ חיפה, מחוז
 (כל הודיעו אגמי, ואורי

 בהן הבחירות, לפני מהם) אחד
 ״אם זעום: ברוב אגמי ניצח
 יריבי אל אגש אפסיד, אני

 שנודעו לאחר ידו.״ את ואלחץ
 שחל ביקש הבחירות, תוצאות

 את ללחוץ כדי אגמי אל לגשת
 מנעו ידידים אולם ולברכו, ידו

 את ששמעו לאחר ממנו, זאת
אל יוסף חיפה, עיריית ראש

אח דקות לאגמי, אומר מוגי,
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 היטב ניכרת הסרט והשפעת השדים״, ״מגרש בסרט ביקר זוהר,

לאולם נכנסים כשהם ובתו בר״לב נראים מימין בתמונה פניו. על

 תוצאות שהתפרסמו לפני דות
 אל תזכה, אם ״גם הבחירות:

יד.״ לשחל תתן

 צינזרה הרדיו הנהלת 9:
 מני של הבדיחות אחת את

ש מני, ממני בתוכניתו פאר,
 באותה שעבר. בשבוע הוקלטה
 ושאל: חידון, מני ערך תוכנית

 לא ואם שעיר קטן, זה ״מה
 יש אמצעי־מניעה, נגדו נוקטים

התשו ז״ אוכלוסין התפוצצות
 קאפוצ׳י.״ ״הארכיבישוף : בה

ר עילה  היתד, הבדיחה לצינזו
עתר, עומד שקאפוצ׳י שמאחר

סוב הוא כולו הנושא למישפט,
יודיצה.

 ישראל, מוזיאון מנהל 9
 כספיים, בקשיים עתה השרוי

 היה גלמונד, (״דני״) דניאל
 קי- פיטורי לערוך הרעיון אבי

 ש־ בפגישה במוזיאון. מוצים
העוב ועד עם לגלמונד היתר,
 הסכים לפיטורין, המתנגד דים,

 שיחלו במידה לפיטורין הוועד
המז צוות את לפטר כל קודם

 את המשרת המנופח, כירות
הבכי הפקידים ושאר גלמונד

התנגד, גלמונד במוזיאון. רים

ה, אם .!גם כ ד תתן אל תז ח ש  ל
לאגמי אלמוגי אמר ■ד,״


