
 את יפרסם כי ישראלי, אלי צה״ל גלי
יש הצבאית. בתחנה הגניבה על הידיעה

 בקולו שר כשהוא מבוקשו את מילא ראלי
 ביצים.״ ביצים, ביצים, ״ביצים, העמוק:

האח הוא תמיר כי למאזיניו סיפר הוא
 והבטיח החדש הלאומי ההימנון על ראי

המציאה. תמורת ביצים אלף הישר למוצא
 של בביתו הטלפון צילצל שבוע כעבור

מכו כי לו, ונאמר בנווה־אביבים, תמיר
משו בית של חנייה במיגרש נמצאה ניתו
 אלף את דרש הישר המוצא ברחובות. תף

 תחליף הציע תמיר ואילו שלו, הביצים
 בית כי הסתבר התעקש. המוצא אך כסף,

 ב־ מאוכלס המכונית נמצאה בו המגורים
 התייעצות ולאחר מרובות־ילדים, מישפחות

 ביצים מעדיפים הם כי השכנים החליטו
 80 מישפחה כל קיבלה לבסוף כסף. על

 בכך אך לבעליה. הוחזרה והמכונית ביצים
הביצים. סיפור תם לא

 באזהרה יצא שמישרד־הבריאות אחרי
פרו תקף ביצים, של מוגברת צריכה נגד

 את שיבא מבית־החולים זוהר עזרא פסור
 טען הביצים. צריכת על והגן המישרד,

 אוכלוסיית מכלל 70ס/סש־ מאחר :הפרופסור
 אין ,30ל־ שמתחת בגילאים הם ישראל

יכתשצר גם מה ים,ביצ תבאכיל סכנה כל

תמיר פירסומאי
ביצים ביצים, ביצים,

הגבו מן היא בישראל והפירות הירקות
 אח שורפים והפירות והירקות בעולם הות

גדו בכמויות בדם המצטבר הכולסטרול,
 שהצטרף מי הביצים. אכילת בגלל לות

 של האישי רופאו היה זוהר של להגנתו
 שטען לוריא, אליהו ד״ר ראש־הממשלה,

יום. כל ביצים שתי לאכול מותר לדעתו כי
צרי את הגדיל הג׳ינגל אסור, או מותר

 של סטטיסטיקה שהוכיחה כפי הביצים, כת
 אותות האיגוד עיתון המפרסמים. איגוד
 פרם את התשדיר ליוצרי להעניק הציע

קרי פירסם העיתונים ואחד הזהב תרנגול
מקשי תרנגולות שתי נראות בה קטורה

 :לחברתה אומרת מהן כשאחת לרדיו בות
שלנו.״ מהסחורה צחוק עושים ״פוי,

חכר רמי
 חרירה את רוקן האורח

;  הבגדים את ע
העולם כל עם בטלפון ושוחח

 ר־ נאה צעיר אלון, רפי נענה כאשר
 בשם ברזילאי1 תייר !לבקשת עדין־מראה,

ב אותו לארח :והסכים ברביארי, טוני
 תיאר לא הוא קצרה, תקופה למשך דירתו
 כדי- עצמו. את הכנים צרה לאיזו לעצמו

הס לו גרמו בזולת ואמונתו בדת־לבו
 ממנו עמוק, ודיכאה רצינית כספית תבכות
עתה. רק ■לצאת התחיל
 בפאריס שהה תל-אביב, יליד ),24( רפי
 הצבאי, ׳שירותו לפני שנים ׳שלוש במשך

 במו-' במופעי־קבארט ׳והשתתף ריקוד למד
 היה מצה״ל שיחתה־ לאחר עדוני־ליילה.

ה ובשנה בעיירות־פיתות, לריקוד מורח
 אנשים המקבל — כמארח שימש אחרונה

 ממיס- באחת — למקומם ומובילם בפתח
 בן טוני כאשר בתל-אכיב. עדות־הפאר

 כעוזר-מל- במקום, לעבודה התקבל 26ה־
השניים. התיידדו צר,

 טד חברים ״נעשינו מרומה. פראייר
 נדמה ״היה השבוע. רפי סיפר בים,״

הטו המעלות כל את בו רואה שאני לי
 הידידות בבנאדם.״ למצוא שיאפשר בות
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