
 נעזר הוא שבהם מתרגילי־היוגה אחד החוגגים בפני הדגים מושג,
 לפני היוגה, סודות את למד כי טוען המהולל הכנר יום. מדי

 הודו. ממשלת ראש שהיה מי טהרו, מפנדיט אופנה, שחפפה
 אחד בכל ולשלוט לממש להכיר, לי איפשרח הזאת ״המישמעת

 לראות לי עזרה ״היא מנוחין. יהודי אומר משרירי,״
הכינור.״ של האנושית המכאניקה את יותר גדולה בבהירות

לשע והתעשייה שר־המיסחר
כר־לב: חיים ח״כ בר,

 איזה על אומרת זאת ״מה ־
ה של חמורו תקן על ? תקן

!״משיח ו
 התלונן ישיבה באותה !■

 מנחם כי צדוק חיים ח״ב
קטן דבר כל עם רץ בגין

 הש־ שני עבור הממשלה חן
העומ החדשים ריכדבלי־תיק

 את פתר אליה. להצטרף דים
ש שריד, יוסי כח״ הבעייה

ב ממילא, בסדר. ״זה אמר:
 חמישה־שישה הליכוד ממשלת

בחו״ל.״ תמיד שוהים שרים
היה דיין אפי השחקן !■

 היבח- עם הוזמנה ,1977 לשנת מלכת״המיםב״נו תלי
באי־ שבא מלכת במלון טוף־שבוע לבילוי רה

 לשישי־שבת לאילת ירדה ההזמנה, את ניצלה שעבר בשבוע לת.
 אותה שיכנע בתמונה), (לידה ירושלמי אלכס המלון, מנהל אך

הנעי ימי־השמש את לנצל לימודים, יומיים על לוותר
הארץ. במרכז ששררו והגשם מהקור לסבול במקום מים

 ולעולם לעם להודיע לו שיש
כר שדרנית־מיליון־הדולר אל

 ח״כ התערב ולמרס. כרה
 ״זה ואמר: פרס שימעון

ברבריזם.״ ממש
 ראש־הממ־ של מזכירו 8!

 קרי־ (״חיליק״) יחיאל שלה,
ל בשר־המישטרה פגש שאי,
 במיז־ הילל, שלמה שעבר,

 מאז ״נו, לו: ואמר הכנסת נון
 התחיל לשילטון עלה שהליכוד

 אפילו במדינה. להתארגן הכל
הפשע.״

ב המערך סיעת אנשי ■1
 בשאלה השבוע הוטרדו כנסת
שול- סביב מקום יימצא כיצד

ל קיצוני כמתנגד תמיד ידוע
 שר־החוץ אביו, של מדיניותו

 במסיבה השבוע, דיין. משה
כ כיסא על אסי עלה פרטית,

 :וצעק כלוט, שיכור שהוא
 שאבא הראשונה הפעם ״זאת
 עוד אתם שלי! בראש שלי

 את יביאו ובגין הוא תיראו,
ד השלום

 תנועת הנהלת מזכיר !■
התק יהלום, משה החרות,

 יורם של מזכירתו אל שר
 וביקש: מפ״ם, דובר ימיטקי,

 הלו- דובר מיטקי, יורם ״את
 המזכירה: אותו שאלה לנים.״
כך?״ אותו מכנה אתה ״למה

 פגש, נוף עקיבא ח״כ ■
 תוכניתו של בהצגת־הבכורה

 צכיקה הזמר של החדשה
 ה- בעל בסאטיריקאי פיק,

עוזי מאיר הימניות דיעות
אנח מה, ״אז :לו ואמר אל,

באופוזיציה?״ שוב נו

■  שר־המיםחר-והתעשייה י
מיו בר־לב, חיים ח״כ לשעבר,

ל העבודה מיפלגת מטעם עד
 כהכנה הסוכנות. גיזבר תפקיד

 כ־ בר־לב מונה זה לתפקידו
נצי של המפזרת הוועדה יו״ר
 לקונגרס העבודה מיפלגת גות

ד הציוני.

 שהביצים ״כיון :יהלום השיב
במפ״ם.״ נמצאות המערך של

 הנהלת מישיבות באחת 8
 שר־הבי- שאל החרות תנועת

 סגנו, את דייצמן עזר טחון
 ציפורי: (״מוטקה״) מרדכי

 מתעסקים לא למה יודע ״אתה
 השיב ?״ ברחוב בחורה עם

 שזה משום לא !״בטח :מוטקה
 יהודי שכל מפני אלא יפה, לא

עצות.״ יתן בסביבה שיעבור

 חיים התוכנית בהקלטת 8!
 יו״ר שהיה מי עם שכאלה

 העולמית, הציונית ההסתדרות
 אירעה ;ולדמן, נחום הד״ר

 הגיע כי סיפר גולדמן תקלה.
 ספר וכתב ,1913 בשנת ארצה
 ביקורו. על הגרמנית בשפה

 במשך הביקור על דיבר הוא
עור כשהחלו אולם דקות, 35
הס אותה, עורכים התוכנית כי

 לא הללו הדקות 35 כי תבר
 נקלט שלא נוסף דבר נקלטו.

 הידוע גולדמן, של סיפורו היה
 תאומות צמד על נשים, כחובב

בירו בו־זמנית, שאהב זהות
 על־ידי נשאל כאשר שלים.
 כיצד אגמון, יעקב המנחה
״מי :השיב ביניהן, הבדיל
ביניהן?״ להבדיל רצה בכלל

 צבי כתב־ד,טלוויזיה 8
 הירושלמי לקמפוס הגיע גיל
 איכות על כתבה להכין כדי

באו הסטודנטים של החיים
 ציוותו עם עבר הוא ניברסיטה.
 ״מה ושאל: לסטודנט מסטודנט

באוניברסי אותך מרגיז הכי
 עת אותה כל במשך טה?״
הת יו״ר סגן אחריו הזדנב
 כיו'־ רפי הסטודנטים, אחדות
 שהסטודנטים והשגיח חור,

דב המצלמה מול יאמרו לא
לתד נזק לגרום העלולים רים

לב האוניברסיטה. של מיתה
 סבלנותו, את גיל איבד סוף
 אתה, ״מה בן־חור: לעבר צעק
מה וגירשו שמירה?״ כלב

מקום.

ראש שם־אור, יונתן 8!
 זאב שם על הרעיוני החוג

יע אם כי טוען ז׳כוטינסקי,
 שילטון ראש־הממשלה ניק
 ושומרון, יהודה לערביי בית
 שם הממשלה כראש למנות יש
כ המשמש מזלי, חיים את

במצודודזאב. הבית מנהל
 מליץ ג׳רי האזפנאי 8!

 במסיבודחתו־ בתו, את השיא
 במועדון שהתקיימה צנועה נר,
ה אורחת שאולי. רפי של

ה הגברת היתד, בחתונה כבוד
שמליץ קציר, נינה ראשונה,

 לסידרת הגיעה האמריקאית זמרת־הנשמהסימון [יש
 סירב סמל, נועם אמרגנה, בישראל. קונצרטים

 לזמרת. יפריעו שלא כדי לנמל״חתעופה להגיע לעיתונאים להרשות
 שאלה והיא לח, הפריע העיתונאים היעדר שדווקא אלא

שלה. עורכת-חדין :לצידה ן״ בישראל אותי מכירים ״לא :בעלבון

 אבשלום הבלשן אמר 81
 אעז־ השבועית בפינתו קור
 :בגלי־צה״ל רוטב עס רזת
 הישראלי שעבר, השבוע ״עד

 עבד הגנרל עם שנפגש האחרון
 האלוף היה גאמאסי אל-ראני

 השבוע יריב. אהרון (מיל.)
 האלוף עם גאמאסי נפגש
מ ואולי וייצמן. עזר (מיל.)

 מה משמעות מתקבלת כאן
 עכשיו: בנו רואים שהמצרים

עזר. אם כי יריב, עוד לא

 רבת־משתתפים מסיבה ערך העיתונאי, ך ך 11 ן*
הו לרגל וייל אשר חמו״ל של בביתו 1^ 1 1111 111
 כאשר עונג מדושן ניראה רייכר בעלמא. גבר דרך סיפרו צאת

 אשתו (משמאל), דיסקין חמדה היפה מזכירתו את אחת ביד חיבק
 דידי את שנייה וביד דיסקין, אילון העשיר הקבלן של

יזרעאלי. דני ירושלים עיריית אדריכל של אשתו יזרעאלי,

 ולא שר״המישפטים עוזר שהיה מיגוטמן חידיק
המהפך, מאז חשוב תפקיד בכל שובץ

 גדעון של במסיבתו הגברי המיטבח ממטעמי טועם
באפו. ומחטט שרף אורי הירושלמי התעשיין לידו כשעומד רייכר

לק שלה המלתחה את הכין
ה בעלה, עם נסיעתה ראת

לאמ קציר, אפרים נשיא
הדרומית. ריקה
 ד,אופנאי היה כאשר 8!

 להכין אמור אוברזז־ן גדעון
 קציר נינה של מלתחתה את

 פיר- ממסעותיה, אחד לקראת
ה את ״זרק״ כי ברבים סם

 שסירבה אחרי קציר גברת
הס עבודתו. תמורת לו לשלם
 אינה הנשיא רעיית כי תבר

 מלתחתה. עבור לשלם נוהגת
לש מבקשת היא החשבון את
 הוא ושם הנשיא, ללישכת לוח

 מיוחדת הקצבה מתוך נפרע
הלבשה. עבור לה שיש

השתתפה הימים באחד 8'

 חשובה, בפגישה קציר נינה
 כי לה הזכיר הצמוד ונהגה
 נוספת. לפגישה למהר עליהם
 צריך כל ״קודם נינה: לו אמרה
 אמר כסף.״ להוציא לבנק לסור

 הבנקים קציר, ״גברת הנהג:
ת הצהריים.״ בשעות סגורים

תט ״אל הנשיא: רעיית גובת
 את הוצא בפרטים, אותי ריד

הכסף.״

 ישעיהו הפרופסור 8!
ש הצעה שוקל ליכוגיץ׳

 גורמים מטעם אליו הופנתה
 לעמוד העברית באוניברסיטה

 חדש סטודנטים עיתון בראש
 מערכת כחברי כעורכו. ולכהן

 עורכיו־ מוצעים החדש העיתון
 הסטודנטים עיתון של לשעבר

חב וכן האתון פי הירושלמיים
ה הטור הארץ, זו מערכת רי

 ב־ בעבר שהתפרסם סאטירי
 .5 ניב, קופי :הזה העולם

סידדן. ואפריים מיכאל
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