
ם1111א י
הע את למענה ועושה רק״ח,
השחורה.״ בודה

האח הבדיחות צרור ■1
 דויד שר-הקליטה על רונות
 מאד מסור הוא כידוע, לוי.

 לע- כדי הכל ועושה לתפקידו,
 יום חדשים. עולים קליטת דד

 שלו, במכוניודהשרד נסע אחד
 הכינרת מיפלס כי ברדיו ושמר

לנ לנהגו מיד הורה הוא עלה
לקבל כדי לנמל-התעופה סוע

אר את במיוחד אהדה שלא
 למחרת מזעם. רתח השר ליך.

 רשות־השי- מנכ״ל עם נפגש
אי ולא לבני, יצחק דור,
 חדש. בית־שידור בניית שר

 פגש לבני של מעוזריו אחד
 במיזנון־הטלוויז- אנג׳ל באבי

 רואה ״אתה לו: ואמר יה,
 בית־השי- עניין את לנו דפקת

החדש!״ דור
את מכנים סדרני־הכנסת 9!

 שבו גיום ניראה שר־הביטחון, של בנוו״צגן שאודי
 מבלה כשהוא לקאהיר אביו נסע

 לפה מפה המה המקום במיסעדה• הלילה של הקטנות בשעות
 והביא המיסעדה מן יצא שאולי בשטח. כיסא נמצא ולא באנשים,

 כשנה, לפני בתאונת״הדרכים פציעתו מאז מהמחסן. כיסא לעצמו
מיקטרת. לעישון ועבר סיגריות לעשן הפסיק בנס, ניצל שממנה

 פגש בנמל־התעופה פניו. את
 את הממציא האיש את לוי

השר: לו אמר עליו. הבדיחות  
להמ יפה זה שר, אני ״שמע,

 השיב בדיחות!״ ככה עלי ציא
 לא שר, שאתה זה ״את :האיש

המצאתי!״ אני

 אומרים במישרד־האוצר 81
 ארילך שימחה השר כי

 בכל באינפלציה להילחם מוכן
 אפילו מוכן הוא האמצעים.

 לירות מיליון 10 עוד להדפיס
האינפלציה. נגד

 ב- לסיור יצא ארליך ■
 הוא אופקים. עיירת־הפיתוח

 מר״ דויד מדוברו, ביקש
 צוות-טלוויז- יזמין כי חיים,

ה הביקור. את לסקר כדי יה,
 התלווה אנג׳ל, אכי כתב,

כתבה שידר ובערב השר, אל

 יצחק שר־האנרגיזדוהתשתית,
כשנשא ״פרופיומו״. מודעי,

 השם כי הסבירו' מדוע, לו
 לפני היה, שמודעי מכך נובע

 חב־ של מנכ״ל כשר, מינויו
רת־תמרוקים.

 (״זרו״) מאיר הח״כים 8!
 משה כהן, יגאל זורע,
 חברי בהן, וגאולה שמיר

 ארץ־ישראל, נאמני של הגוש
 במישכן- העיתונאים אל פנו

עבו שימצאו בבקשה הכנסת
 לקבוצתם. יותר קצר שם רם

 הציע רייכר גידעון העיתונאי
 חזית־הסירוב. השם את להם

 קיצוני שם הציע ■אחר עיתונאי
הטירוף. חזית יותר:
ה הטלפון תוכנית אל 91
קרי הגיעה צה״ל בגלי אדום

שהזדהה מאדם טלפונית אה

1ך 5[ 1 * | |11ך|  רקדנית־בט לישראל אל־סאדאת אנוואר מצריים נשיא של בואו לפני עד היתה |
1 |# 1# מאלמוניותו יצאה אחת פעם ביפו. יווני במועדון־לילה שהופיעה אלמונית, |1-י1 י

 לאחר״מכ מייד כותרת״. ״עלי הטלוויזיונית בתוכנית ורואיינה הזה״ ב״העולם בכתבה זכתה כאשר
 ראש־הממשלו של ונסיעתו לישראל, סאדאת של בואו מאז אולם שלה. מועדון־הלילה אל שבה

 החלו באחרונה כי עד הזמנות־עבודה, מוצפת והיא בשוק, ריקי של מניותיה עלו למצריים, בגין מנחם
נוסו אלי העסקים איש של יום־הולדת במסיבת ריקי :בתמונה חוסר־זמן. מפאת הזמנות דוחה

 מנהל אכרם, משה כד״ר
 האיש התל־אביבי. גן־החיות

 גן־החיות כי להודיע ביקש
 פרץ הנמרים שאחד כיוון סגור

העל טלפונית בדיקה מכלובו.
 נמרים. ולא דובים לא כי תה

 מכלובו. פרץ לא נמר שום
 שנת־הצהריים, את נמים כולם
דשנה. ארוחה שסיימו אחרי

 קינן עמוס העיתונאי 8!
 גרץ, גורית לאשתו, הודיע

 אל מצריים מבירת יטלפן כי
השי ביום כסית בקפה ידידיו

 לפספס שלא כדי בצהריים. שי
ה מנהל הסתיר השיחה, את

 איש־כפית, משה מקום,
 פנוי. שנשאר כך הטלפון, את

 קיבל איש־כסית טילפן, קינן
 אחר בזה והעבירה השיחה את
 לסטיקאי קינן, של לידידו זה

 אורי לצייר חקק, גאזי
 יהודה למשורר ליפשיץ,

 ולקבלן כן־יהודה, (״יבי״)
השי הועברה לבסוף צ׳יפאי.

ה כפית איש־ לחצקל חה
פרץ התרגשות שמרוב קשיש,

 השיח את הזמין קינן בבכי.
 הח צ׳פאי והקבלן בגוביינא,

 כ־סס מחירה, את לשלם נדב
לירות.

 ב היפות הגשים אחת 91
 אשו גפן, נורית טלוויזיה,

 נ שעבדה גפן, יהונתן של
 קלעיו בתוכנית תחקירנית

 ע על-ידי מתפקידה פוטרה
 סט אפריים רך־התוכנית,

 א פיטר מדוע סטן כשנשאל
 זו תוכנית ״זוהי :אמר נורית,

 מיו ידעה לא והיא תיאטרון,
 דירג פדידדיך המחזאי
מאט,״

 אוריא עורך־הדין 9'
 ז המיפלגד, הנהלת חבר לין,

 רשו כמנהל מונה ליברלית,
 במקו! בניו־יורק, ההשקעות

 1 שמונה ורדי, יוסף של
 יהי הפיתוח. מישרד מנכ״ל
 לי של היפה אשתו דית,

 הפירסומ של מזכירתו היא
 השב ז׳ורכין. אליעזר

 במסיב לין את ז׳ורבין פגש
 ל ואמר המינוי על ברכו
 ל; ג׳וב הרווחת אולי ״אתה

 מ מפסיד אני אבל נורמלי,
לא-נורמלית.״ כירה

 כתב־הטלוו מונה מאז 9!
 כאיש־הק; רז -מנשה זיה
 שנ האיש עם הטלוויזיה של
 שטען ״בובה״, עצמו נד,

 וג׳עי מינטר סמי הילדים
 הד ברשותו, נמצאים דתן

 1״ הטלוויזיה בבניין לכנותו
 איש־ לעשות הגדיל בלה״.

 העיר (״ראש רדת טלוויזיה
 במסי, ברז שפגש קופרמן,
 ואי אליו ניגש בעין־כרם,

 בו מותק, בובה, ״הי, לו:
!״לרקוד

 לצ המועצה מנכ״ל 8!
 הג תכורי, מאיה כנות,
 הנאות הנשים אחת שבת

 חדל] אופנה יצרה תל־אביב,
 עוזה בביתה מעסיקה מאיה
 פעם שלוש זכר. ממין בית

 הג בביתה מתייצב בשבוע
 הורא ומקבל הארבעים בין

הבי משק לניהול מפורטות

 כו אלה העיתונאית 9
 האחר! בשנה נעלמה קת

 מ התנוסס לא ושמה מהשטח
 נפת השבוע העיתונים. גבי

 לכו סיימה ברקת התעלומה.
 לי תנו השלישי ספרה את

לא אלה בימים שייצא הכנס

עז
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1 1 1 |11ך "1 קטן, שרגא סירטו צילומי את להפסיק נאלץ ך
אותו מיטלפונקט, הילל של מחזהו פי על 1111 1

 הצילומים, סוף לקראת הראשי. בתפקיד משחק וגם מביים הוא
 ציוו ורופאיו שהתמוטט עד לעבוד המשיך אך בשפעת זאביק לקה
 הצילומים, לבימת וחזר רווח החלים שבוע כעבור גמורה. מנוחה עליו

בנשיקה. פניו את קיבל מימין) (בתמונה כרמון יוסף השחקן
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