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לן שהבקיע רג דו כ ר ה רו * ד ר נו ־ ר ב
 ראש־הממשלה חושב מה 8'

 העבודה ח״ב על רפין יצחק
 ללמוד היד. ניתן שריד, יופי

 ההפגנה בעת מפיו, השבוע
בירו גוש־אמונים חברי שערכו
 ששוחח ראש־הממשלה, שלים.

 בין אותם שאל המפגינים, עם
 מוכנים יהיו מהם כמה השאר

 השיב בקריית־שמונה. להתיישב
 שיוסי ״מספיק מהם: אחד לו

 בקריית־שמונה.״ יושב שריד
 אמר שריד,״ מיוסי אותך ״יעזוב

רבין. לו
 ועדודהכספים בישיבת !■

 ביום שהתקיימה הכנסת של
הת בתל-אביב האחרון השישי
 יחד ח״כ כאשר סערה, חוללה

 לישיבה שהגיע כן־מאיר, דה
לתדה נוכח, שעה של באיחור

 ננעלה. כבר הישיבה כי מתו,
 יו״ר על בצעקות פתח הוא

ה קרגמן, ישראל הוועדה
 קצר, כה לזמן ישיבות מכנס

 קורא שהוא בכך והאשימו
 שיוכל כדי רק קצרות לושיבות

 ה- את לחברי־הוועדה לשלם
 נוכחות עבור להם המגיע אש״ל

בישיבה.
 מיכאל ח״כ כשנשאל ■
 בכל אותו מרגיז לא אם חזני
 שיוסף בעיתונות לקרוא פעם

ה המפד״ל, מנהיג הוא כורג
 מרגיז זה שאין ״בוודאי שיב:
 לקריאה קורס עברתי אותי.

 קורא שאני פעם ובכל מהירה,
 אני בורג, למילה ומגיע עיתון
עליה.״ פוסח

 המרכז ח״כ כשרואיין ■!
 על-ידי תמיר שמואל החופשי
 .תוכנית- עורכת גניאל, רעיה
בין סיפר אחרת, מזווית הרדיו

הסיפור,הקוזאק
שתופיע

 תמונת עם פוסט״ ב״ג׳רוולם
ותמו (למעלה) ספיר פינחס

 סאבאלאס טאלי של נתו
 :הלשון בזו חיה (למטה)

 שחסי.איי.אי. העובדה ״לאור
 פלא זח אין מקום, לכל חודר

 פעולת- נקט שלנו שחשיו־בית
 לטלוויזיה חודר והחל תגמול

אמרי דמויות האמריקנית.
 כמעט לובשות, ידועות קניות
 אלו את בכך, להרגיש מבלי

 המקומיים הגיבורים של
 להעיף אלא צורך איו שלנו.
המצו התמונות בשתי מבט

מר כיצד לראות כדי רפות,
משכור את ספיר פינחס וויח

בסוכנות״היהודית. הצנועה תי

 מישפט שנערך בעת כי השאר
 בשבועה, להעיד התבקש קסטנר

ל סירב שתמיר אלא כמקובל.
והע כמקובל, באלוהים, הישבע

 :באומרו בהן־צדק, להישבע דיף
 סוגי שני נשבעים ״בהן־צדק

 וכאלה אתאיסטים — אנשים
 שייך אני באלוהים. המאמינים

באלוהים.״ המאמינים לאלה
 הוותיק קצין־המישטרד, 8
 כמפקד גם שכיהן פריד, אוטו

 קצין־ כיום הוא הנשיא, מישמר
בירו פלאדה מלון של הביטחון

 הגדול בפירסומו אולם שלים.
 כשופט- דווקא פריד זכה ביותר

 פריד נדהם השבוע כדורגל.
ני במלון מפקח־הכשרות כאשר

 בדיוק מה אותו וחקר אליו, גש
 שנערך במישחק־הכדורגל אירע

 תל־ מכבי בין שעבר בשבוע
 ח־ בין נתניה, למכבי אביב

 לשופט פר־נור דרור כדורגלן
 זר, במישחק איתן. נפתלי
וה בידו, שער בר־נור הבקיע
 זאת, ראה שלא איתן, שופט
 הבלתי־חוקי, השער את אישר
 את שעבר בשבוע שהסעיר דבר

 במדינה. הספורט חובבי כל
 מש־ מתעניין מדוע תמה פריד

 גילה זה. בנושא גיודהכשרות
 מוסמך שהוא המשגיח, לו

 הרב של וממקורביו לרבנות
 רוצה גורן שלמה ״הרב :גורן

 תדהמתו גדלה עכשיו לדעת!״
 ״ממתי שבעתיים: פריד של

 להתעניין גורן הרב התחיל
 נפתרה התעלומה ?״ בכדורגל

 מישחק אחרי קצר. זמן תוך
 איתן השופט הופיע השערוריה,
 יכול כיצד והסביר בטלוויזיה

 הבלתי־ השער את לאשר היה
 ״אצל אמר: השאר בין חוקי.
 היה יכול לא זה גורן הרב

 גורן, הרב זאת שמע לקרות!״
 בר־סמכא אצל לבדוק וביקש

 בכדורגל לקרות יכול כבר מה
אצלו. לקרות יכול שלא

 שפט שנתיים, לפני אגב, 11
 במישחק-כדורגל איתן נפתלי
 קבוצות שתי בין שנערך גורלי

ו מומורק הפועל רחובותיות,
 צריך היד, שבו שעדיים, מכבי

 לליגה תעלה מהן מי להיחרץ
 רחובות, עיריית ראש הלאומית.
 את הזמין רכטמן, שמואל

 הלמוט שלמה המחוזי השופט
 בעיטת- את לבעוט לוכנכרג,

 אחרי זה. במישחק הפתיחה
 מה־ לובנברג ירד בכדור שבעט

 בשופט מלווה כשהוא מיגרש,
 :לאיתן לובנברג אמר איתן.

 הבדל איזה — שופטים ״שנינו
 :איתן לו הסביר ז״ בינינו יש

ה את לשמוע מסיים ״כשאתה
 יכול אתה במישפט עדויות
 בעוד יינתן ,פסק־הדיז לומר:

ל צריך אני אבל חודשיים.׳
 שתי תוך ססק־הדין את קבוע

שניות.״
 רמזור ליד תעצור אם !■

 אדולף את לפתע ותשמע
ב קולו בשיא נואם ר היטל
 תיבהל. אל הסמוכה, מכונית

 אפריים ליד עומד פשוט אתה
 הנודע, ההומוריסט קישון.

 ששמו מהונגריה, השואה פליט
 של בגרמניה שם־דבר הפך

 של גדולה כמות רכש היום,
ה הפירר של נאומיו תקליטי

 על-פיהם ללמוד והחליט נאצי,
 ה־ הרייך של ההיסטוריה את

 זמן לו שאין מכיוון שלקשי.
 העביר הוא לתקליטים, להקשיב

ומש רשם־קול, לסירטי אותם
 כדי תוך לעצמו אותם מיע

 נאלץ כשהוא בייחוד נהיגה,
רמזורים. לפני להמתין

 כתבים־לענייני- בפגישת ■
 בירושלים, שהתקיימה עבודה
כתב שיפר, שמעון הציע

המשי אחת כי ישראל, שידורי
 כתבי עצמם על שיקחו מות

הקרו בשנה בירושלים העלייה
 דוברת את לחתן תהיה בה

ה הסוכנות של מחלקת־ה,עלייה
לכת פן־גור. נעמי יהודית,

 שיפר הציע התל־אביביים בים
 ישראל ישידורי לכתבת לדאוג
 אחד לו השיב פרנקל. שרה

 אין פרנקל ״לשרה המשתתפים:
 דאגה כבר היא לדאוג, צורך

 גלי תוכנית במיסגרת לעצמה
ואשה גבר צה״ל

 שירות מימי זיכרונות 8!
 מילחמת בעת שלו המילואים

ה השבוע העלה יום־הכיפורים
 ששירת מני, פאר. מני מנחה
 לקבל נהג כי סיפר צה״ל, בגלי
 מנשים ליום טלפונים אלפי

 ד״ש למסור שביקשו מודאגות,
מני כשהגביל שבחזית. לבעליהן

לאי אך־ורק הד״ש מסירת את
 מהנשים רבות ביקשו חשוב, רוע

 להם נולדו כי לבעליהן למסור
 כל ״אילו במז״ט. בת או בן

 הודיעו נשים שאותן הלידות
 סין מתקיימות, היו אכן עליהן
 של קטנה שכונה רק היתה

ימני. סיכם ישראל,״ מדינת
 הציע הזדמנות באותה 8!

 סגן־ראש־הממ- את למנות מני
 אלץ יגאל ושר־החוץ שלד,

 מדוע, כשנשאל כשר־המילחמה.
 היה אלון ״כשיגאל :השיב

 עבודה, היתד, לא שר־העבודה
 היה לא שר־החינוך כשהיה
יהיה הוא אם אולי, אז חינוך.

 מיל- תהיה לא שר־המילחמה,
חמה.״

 פנו גדנ״ע במחנה כתבי 8׳
מפור דמויזת לכמה לאחרונה

 מוזרות. בשאלות במדינה סמות
 לכדורסלן היפנו למשל, כך,

 את פרודי, טל תל־אביב מכבי
 שנשים נכון ״האם השאלה:

 תשובתו טיפשות?״ הן יפות
 גדנ״ע: במחנה לפי ברודי, של

שבחו נכון לא זה אה... ״אה...
 זאת טיפשות. תמיד יפות רות

 שלמה לזמר עלילת־שווא.״
 היה למי השאלה הופנתה ארצי
 הנשיקה את . להעניק תצה

תשו ? החדשה בשנה הראשונה
״לאמא-אדמה.״ ארצי: של בתו
 המחסור לבעיית פיתרון 8;

 משה הצייר גם מצא באנרגיה
המי הצרת :הפיתרון ינוקא.

להח ״יש יגוקא: הסביר טות.
 מיטות שייצרו בממשלה ליט

 כי סוד זה אין בלבד. צרות
 לנצל יש חשמל. יוצר חיכוך
ל חשמל ייצרו בלילות זאת.

 תחת היום, במשך ביתי שימוש
 — צרות ,מיטות :הסיסמה

!״,צרות פחות
 לוי, טופה כשנשאלה 8׳

 מועדון־הלילה בעל של בתו
 התגרשה מדוע לוי, חיים כליף

ה גרנות, דני הזמר מבעלה
 הוא איתו, ״כשהתחתנתי : שיבה

 לי הסתבר אחר־כך זמר. היד,
 שעות 25 לישון מאשר שחוץ

כלום.״ עושה לא הוא ביממה,

־גג; התמונה שמאחרי הסיפור
 חברת ״לאף הכותרת תחת ״הראל״, הביטוח חברת במודעות

 בגרמנית. שנח 50כ־ לפני צולמה שלנו,״ כמו עבר אין ביטוח
 ״הראל״ מנכ״ל של סבו אויסקרן, בנימין הוא בתמונה הגבר
 חו- הקטנה הילדה סבתו. — מלי היא והאשח המבורגר, יאיר

 היא השנייה והילדה יאיר, של אמו — מרגוט היא בשת-הכובע
 דרך ״ארויו״, ממישרד החברה, פירסומאי כשחיפשו אליס. דודתו,
 החברה עם שהתמזגה החדשה, החברה של שורשייה את להביע

 מתוכן $נ שנים, 60 מזח בארץ הפועלת ״גרשחם״, הוותיקה
 נמצא וארנסט, המבורגר מישפחות בני של בניהולם
המאה. בתחילת שצולמה זו מישפחתית תמונה בעזרת חפיתרון
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