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 את ירושלמית שדכנית הציעה איך
וינטרס שלי לכובבת־הקזלנוע שרותיה

■  יצחיו ראש־ד,ממשלה י
 כשהוא לאחרונה ניראה ין2ר

 לעיתים בשעונו קפיץ על לוחץ
 ני שחששו למקורביו, מזומנות.

עצ לטיק נתפש ראש־הממשלה
 כי בגאווה רביו הסביר בני,
 פולסאר, מדגם שעון עונד הוא

 מאיר הוא עליו שכשלוחצים
 ראש־ סיפר עוד השעה. את

ב ניק׳נה השעון ני הממשלה,
 הניו־יורקית התכשיטים חנות

 אותו ועונדים נרפאני, הנודעת
ו מירדן חוסיין המלך גם

 ג׳ראלד ארצות־הברית נשיא
פורד.

בן־פורת מרדכי ח״כ ■
 מדריך״ בפני השבוע, התלונן,
 קלאב, הקאונטרי של הספורט

 באולם־ המצויים המישקולות כי
 כששאל מדי. קלים הספורט

 מרים הוא היכן המדריך אותו
 :השיב יותר, כבדים מישקולות

הכנסת.״ ״במרתף
■ ב שהתקיים דיון בעת ו
 בצימצד העוסקת רוזן, וועדת

הממ במישרדי בכוח־אדם מים
 בין נוקב ויכוח התנהל שלה,

 ■שם־ ויקטור שר-הבריאות
 שלמה שר־ד,קליטה ובין טוב
 שם־ מפ״ם. אנשי שניהם רוזן,

450 לו להקצות תבע טוב

■  יצא זיידל הילל ח״כ י
ב לטייל האחרון השישי ביום
 גר. הוא שבז ברנדייס, רחוב
 אנשי שני כי הבחין זיידל

ב ששוטטו האזרחי, המישמר
 כשהתקרב לו. מוכרים רחוב,

 השומרים כי לו התברר אליהם
 עיריית ראש של סגניו היו

 יצהלו ל״ע, מסיעת תל־אביב
אוניקוכסקי. ופרץ ארצי
 ל־ שנערך בנשף־פורים י■

 שב־ דניאל במלון צה״ל פצועי
 המנחה אמר הרצליה־פיתוח,

 שדווקא ״מזל :פאר מגי
 הוא רבין יצחק דאש־הממשלה

 שנים שבע על •שהכריז האיש
 מוטה הרמטכ״ל- ולא רזות,

 אחד על־ידי כשנשאל גור."
 כי מני השיב מדוע, הפצועים

 כל- הוא רבין של דיבורו קצב
 את גומר שהוא שעד איטי, כך

 וכך •שנה, חלפה כבר המישפט
 בדברי בלבד. שנים שש נותרו

 שנכח הרמטכ״ל, אמר תשובתו
 לדבר, פוחד הוא כי במקום,

 לו יצחק לאט ידבר שאם מאחר
 לא מהר, ידבר ואם המנחה,

הפצועים. אותו יבינו
 תל־אביב עיריית ראש 0'

 טרוד להט, ״) (״צ׳יצ׳ שלמה
אך רבות, מוניציפליות בבעיות

שילוח ויוסי שו רובוט
 לשודדי העוזר הערבי, המדריך דמות את מגלם פששילוח מים״,

ה באחת בירושלים. העתיקה העיר בנבכי להתמצא היהלומים
 שו התלונן השניים, צולמו ובה תורכי, בחמאם שצולמה סצינות,

 חן מצא הדבר גבו. את לעסות התנדב שילוח בגבו. חש הוא פי
 סצי- את להכניס גולן מנחם לבמאי שהציע כך, כדי עד שו בעיני

וביצעו. זה רעיון קיבל אכן גולן ומנחם לסרט, נת־חעיסוי

הס רוזן ואילו לאחיות, תקנים
 בילבד. תקנים 100 לאשר כים

 למישרד-הבדי- אושרה לבסוף
 תקנים, 150 של מיכסה אות

 השר־בלי־ של עירעורו למרות
 הניב האוזגר. גירעון קית

 ״כשהם שד־הבריאות: כך על
 והן לאחיות, בעצמם יזדקקו

 אזכיר אני בנמצא, תהיינה לא
 את לי לאשר התנגדו כי להם

שדרשתי.״ המינימלית הסיסמה

 לדבריו •שלו, העיקרית הבעייה
 עוב- בכל לעשות מה כעת היא

 חזרו שכולם ״מאג די-העירייה.
 אין כי מסתבר בעיריה, לעבוד

 אותם,״ להושיב כדי כיסאות די
חברתי. במיפגש אמר

■  ״עובד :צ׳יצ׳ סיפר עוד י
לאוטו עולה תל־אביב עיריית

בכרטיסו מנקב הכרטיסן בוס.
,למה : האיש •שואל חורים. שני

 :הכרטיסן לו משיב ?׳ שניים
 שמאחו־ הבלש בשביל ,השני
״ ריך.׳
 הליכוד זז״כ כשנשאל 0

 מה ארנס משה הפרופסור
החופ במרכז הפילוג על דעתו

ל מתכוננים ״הם השיב: שי,
 זוגות ללכת החליטו לכן מבול,

זוגות.״
 הפרופסור שנתן בראיון 01
 השאר בין סיפר גרשון, דויד

 גילה שערך, ממושך במחקר כי
 תהליכי מעכב £ ויטמין כי

 התכונה לו יש וכי הזדקנות,
 בעלי־חיים. של חייהם להאריך

הפרו את שאל הנוכחים אחד
 כאילו השמועה נכונה אם פסור

הז הליכי מעכב אלכוהול גם
״אל :הפרופסור ענה דקנות.

 זוהר, אורי המשתתפים של
 ביבר• שאול מנוסי, דירי

 דבריהם הפכו כן שר, ויואל
 אמו קמה לפתע יותר. גסים

 הפצועים אחד של הקשישה
 מבזים המשתתפים כי וצעקה

 לה השיב זוהר אורי הבית. את
 :את להפסיק עליה כי בצעקה

חד מתי אותה ושאל הצביעות,
 תשובתו יחסי־מין. לקיים לה

 וסערת־רו- גלי־מחאה עוררה
להפ דרשו רבים ואנשים חות,
 ■גלי מפקד המופע. את סיק

 שנכח נאור, מרדכי צה״ל.
 בניסיון להתערב נאלץ במקום,
הרוחות. את להרגיע

 באותו טען מנוסי דידי 0
 להסתדרות בכניסה שיש מופע

נעשה ״הדבר :והסביר לבן, פס

אוס□ ומשה פניני אבי
 בעיית לפיתתן שותפים היו ״,22 ״מילכוד בהצגה משתתפים

שח תשעה רק אך דמויות, 34 במחזה כי כשהסתבר שהתעוררה,
 ב- הבעייה את לפתור לבמאי הציעו השחקנים בלהקה. קנים

 כשהדמויות ילדים, מישחקי על הבצוייה מייוחדת, אינטרפטציה
 שונים, תפקידים לחילופיו ממלא ילד וכל במילחמה משחקות

המילחמה. לתוצאות למעשה אחראית אינה דמות ששום כך

 מי כי הזדקנות, מונע כוהול
 מת תדיר, באופן אותו ששותה

צעיר.״ בגיל
 ומצב־ בירה בתוכנית 0

 יענקל׳ה של בהנחייתו רוח
סי השבוע, שהוקלטה אגמון,

 הפרופסור המרואיינים, אחד פר
 כ- אביבי, פינחס לפיסיקה
מח על מדעי, למחקר ״דוגמה״

ו באוסטרליה, שנערך כזה קר
ה האשד, של בחיי־המין עסק

 על נערך המחקר אוסטרלית.
 בני-אדם, 100 של מייצג מידגם
הוק ולעריכתו וגברים, נשים
 ״המסקנה דולר. אלף 250 דשו

ש ביותר והעקרונית החשובה
 אמר המחקר,״ הגיע אליה

 למצוא שהסיכוי ״היא אביבי,
 ביחס יורד בתולה, שהיא אשד,
 אותה של גילה לעליית ישר

אשד,.״

לע המאחרים שהפקידים כדי
היוצ באלה יתנגשו לא בודה

 איזה כשנשאל מוקדם.״ אים
 שלמה לרב מציע היה תפריט
 בתנור ״ניסים השיב: גורן,
 ל־ ■כתפדיט עובדיה.״ ברוטב
 דידי: הציע סרוסי ניסים
לונדון.״ ברוטב טנדו ״סטייק

 באותה גילה ■זוהר אורי 0'
 ברית־ בין משותף מה הזדמנות

 ״בשני :לברית־ד,מועצות מילה
הקטן.״ האזרח סובל המקרים

שהת הסולחה לאחר 0!
ה מאמני מינוי אחרי קיימה

 כי נקבע בה הלאומית, נבחרת
 ניב- את יאמן שווייצי דויד
 עמנואל ואילו ישראל, חרת

 הנוער, ניבחרת את יאמן שפר
 :ממעריציו מתנה שווייצר קיבל

שפר. מתוצרת עט
 התחוללה רבה סערה 01
 של הרדיו תוכנית שידור בעת
שחוד בראש, יתוש צה״ל, גלי
 התוכנית, שנים. חמש אחדי שה

 שב־ הלוחם בבית שהוקלטה
 צד,״ל, פצועי בנוכחות אפקה,

הי אמורה ונשותיהם, הוריהם
 מי־מנוחות. על להתנהל תד,

ה בקבוק שהתרוקן ככל אולם
שולחנם על מונח שהיה וויסקי,

האמ שחקנית־הקולנוע 0
ה וינטרס, שלי ריקאית

 לצורך בישראל עתה שוהה
מנ של בסירטו תפקיד גילום

 העניקה יהלומים, גולן, חם
 ל!1יום למבקר־ד,קולנוע ראיון

 •שנערך הראיון, בעת שריק♦
 בבית- מלון של באולם־הקבלה

 ההסרטה, צוות שוהה שם לחם,
ניצבים; קבוצת גם במקום נכחה




