
שים1א
יו והמישטרה שר־ד.פנימ ישל
 ימול שהוחנתה בורג, סף

 ׳ולא אזרחי מיספר דן!עם מלת
 הניתז מכונית־שדד, של מיספר

ל מיהרה השוטרת להחלפה.
 למלון חזרה המסונית את גרור

 בש־ לשר אותה החזירה דן,
 בתוצאה מעוקם שלה הפסהש

בלתייגאותה. מגדירה

 ב־ בית־העיתונאים ליד (■
 מקוו־ם־הגייה שמור חלחאביוב

 ועי־ של לטבונ״ותיהם !פייוחד
 מיייוחדים !שלטים תסנאי־חוץ.

 !במקום החנייה כי !מציינים
 הנושאות למסונ״ות רק -מותרת

 יכת־ אולם ״עיתונותיחיוץ״. ׳תור
 יבולים שאינם במעט בי־החזץ

 תמיד תפוס המקום שם. לחנות
 !שבוע לפני ואחרות. במכוניות

 כתבי־החוץ תא נציג נפגיש
 (״הדי״) ,תיאודור בישראל,
 המישטרה, נציג עם דדויטה

 מנת על לפעול יממנו ביקש
 שטור יהיה החנייה ׳שמקום

 באמצעות לעיתונאי־החוץ :רק
 למכוניות ׳חנייה הוכחות רישום

 הבטיח המקשסהה ואיש אחרות.
 כבר ואומנם, בהקדם. לפעול

 ל־ דו״ח נרשם היום למחרת
 השמור. במקום שחנתה ;מפונית

 תדי של ■מכוניתו זז היתה
 התווית את שנשאה לוויטה,

״עיתונוודחו׳ו״.

 שר־החוץ דורו, הם ברכה
אכן. אכא וח״כ דיין, משה

 עורר רועה, יצחק ■1
ה הטלוויזיה תוכנית ומגיש

 לעזוב עומד קלעים, מחודשת
 בתחילתה פכר התוכנית את

 לקבל ׳כדי לנודיורק, ׳ולנסוע
 בנושא שלו הדוקטוראט את

 לאחר- מייד המונים. תיקשורת
 יואל ארצה רועה ישוב ■מכן

התוכנית.

 סיעת דובר שהיה מי !■
 יחסי־ר,ציבור .איש בכנסת, ר״צ

 כי טוען שירה, ב•,*־ציון
 למצבו זהה ד״ש של ■מצפה

 :האמלט חשקספירי הגיבור של
!״להיות לא או ״׳להיות

יחז שר־היאיוצר, סגן 81
 ב־ הסתובב פלומין, קאל
 שמועה והפיץ שעבר !שבוע
 שביתה לפרוץ עומדת כאילו
 מדוע כשנשאל ׳באגד. כללית

 ״אני השיב: זאת, עושה הוא
 בים, ׳נלחם שאני שיגידו רוצה

וביבשה.״ באוויר
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:מנ רם, אלימלך הטלוויזיה,

 ועושה הכנסת ■פגרת את צל
 צה״ל, בגלי מילואים שירות

חדשות מיבזקי !מגיש הוא שם

 שכיהן בעת גם מושבע. כחובב״כדורגל ידוע לשעבר, האמריקאי שר־החוץקיסינגיר הנוי
 אף היו חשובים. במישחקי״כדורגל לצפות פנאי תמיד מצא כשר־החוץ

 פנוי עתה מעניין. במישחק״כדורגל לצפות יובל שתמיד כך בעולם, מסעותיו את מכוון הוא כי שטענו
 מהפכנית. בצורה התקדם האמריקאי שהכדורגל גם מה לתחביבו, יותר רב זמן להקדיש קיסינג׳ר

 המגן אצל לבקר עצמו את קיסינג׳ר הטריח קוסמוס, האמריקאית הכוכבים קבוצת של מישחק בתום
גרמנים.״ שנינו משותף, משהו לנו ״יש בקנבאואר. פראנץ לשעבר גרמניה נבחרת שחקו הבינלאומי,

 השתתף (משמאל) שירותי׳חביטחון על לשעבר הממונההואל איסר
 בועז הישראלי, הסרט על הממונה שערן .במסיבת״הסיום

 כי הסתבר מישרדו. על״ידי שרערן תסריטאים סמינר סיום לרגל (מימין), אפלבוים
 סטיב ההוליוודי התסריטאי הסמינר, שמדרין אלא תסריטאי להפוך מתכונן אינו איסר

הראל. של לסיפרו תסריט בכתיבת עתה עוסק (במרכז) שייגן ׳הארורים) (ספינת

 מיליוני באחרונה המשקיע הצעיר, הישראלי המיליונרמילצץ אונו!
 שהתקיימה במסיבה פגש אמריקאים, בסרטים דולארים

 יושע יקי בבמאי־הקולנוע תסריטאים, קורס סיום לרגל העתיקה, ביפו וחצי 13 בגלריה
 הסרטים בעולם הראשונה השקעתו את סוסעץ. סירטו צילומי את זה־עתה שסיים

שלום. בשם שנקרא יושע, יקי של הראשון העלילתי בסירטו מילצ׳ן ארנון עשה

 תמיר דויד הפירסומאי 8!
 בירת בשטוקהולים ,לטיול ■נסע

 באחד נעצר כאשר שוודייה.
 שליד מכונית יראה הרמזורים

 גילית מונח שלה הנהג ■מושיב
 את ותמיר שואל הזה. העולם
 ?״ בארץ נשמע מה ״נו, :חנחג
 שלי ארץ, ״ובאיזו :חגחג ,השיב

 נתן ממצרים,״ אני ושילך? או
!מהמקום. להסתלק ונדחו יגז

 יהונתן הסאטיריקאי ■1
 על למחול'לעצמו החליט גפן
 הימים יבוא לפני עוונותיו כיל

 בירסות שיגר ההא הנוראים.
 הציבור אישי ליפל שינה־טהבות

 השנה במושך־ ירד שעליהם
 האי- השנון. ׳בעיסיו האחחונה

מנ בדאשחהמסשלה החל ושים,
 שמואל בח״ב וכלה בגין חם

מיהו קיבלו פלאטו־שיון,
 מצויירת פרטה איגרת נתן

 שני עם זהב של באותיות
 מלאכים וושני הברית לוחות

 הצדדים. !משני בהם ׳המחזיקים
 עליהם ירד יכן שיהונתן שניים

איגרת- ממנו יקפלו !לא :אך

 מאז הפכה, 1975 שנת של מלכת־המיםעמי בן תעי
תמי, מצליחה. לדוגמנית כמלכה, היבחרה

התאב לא פרי, אולסי הכדורסל שחקן של הצמודה ידידתו שהיתה
 המבלות באחת נחשבת היא לארצו. חזרה שנסע אחרי במייוחד לה

מעילה. ורקדנית בדיסקוטקים קבועה אורחת תל״אביב, של הסוערות

 הלילה. ושל הקטנות פשיעות
 מני בו פגש הימים ׳באחד
 הצבאית ובתחנה המנחה פאר,

 ה־ ואשה. גבר התוכנית את
 לפנותחבוקר ארבע היתד, ישיעה
 מקנא ״,אני לפאר: אמר ורם
 השיב הביתה.״ הולד שאתה בך
 לעשות צריך ״ימה :פאר לו

 !״׳מכאן אותך ולהוציא •כדי
חתימות.״ 30״ :רם הושיב
 של חתימות 30 דרושות כידוע

ל ליננסה עלחמנת חברי־כנסת
מייוחד. מושב

 רימון צבי העיתונאי ■1
 ״הטלפון על האחראי החא

 באחד גדי־צוו״ל. של האדום״
מ טליפון רימון קיבל הימים
 אל־על, של תחזוקה עובד

 כאילו הידיעות כי !שהודיע
 ב־ לשבות ומתכוונים העובדים

 כיוון נכונות, אינן חאש־השנה
 שובתים. ■כעת כפר שלמעשה

 לבדוק החליט כדרכו׳ .ריטון,
עוב לוועד סולפו הידיעה, את
 הכחישו שם התחזוקה, די

כעבור אולם נמרצות. אותה

 עויבדי הודיעו שעות :שלוש
 וכך •שובתים, הם כי התחזוקה

בילעדית. ידיעה •ריטון פיספס

 אל התקשרה יום באותו 81
 דבורה הלולנית רימון צבי

וסיפ הסוללים, מקיבוץ שרון
 אפרוד ביקע בלולה כי רה

 פלומה רגליים, ארבע בעל
הסי ושחורות. ונקודות צהובה

 אולם כבדיחה, נשמע פור
ה למזכירות ריטון כושצילצל

 בקע אכן כי לו נודע משיק
 מייד שהפך מוזר יצור !מביצה

הסביבה. ילדי לסל ׳אטרקציה

 לפני אנשים במדור 81
כל טנ׳כ״ל כי סופר ושבועיים

ל קנה מאיר שי שלום בו
הר בחודשי הנמצאת אשתו,

 ציח ׳כמתנה האחרונים, יונה
 הציין של נושי עירום ישל

 נכו אומנם :מיי. יגאל
 אולם הציור את קנה !שמאיר

 אשת הוכיח, ואף טען כך
 ה של לביקורה מצפה אינה

חסידה.
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