
לח אותנו להזמין תשכח אל
הנ במישכן שתערוך גיגות
שיא.״
 שר״המיש־ של מקורביו !■
 באו תמיר, שמואל פטים

 כי לו ואמרו מגון מנחם אל
 אינו כאשר בהגינות, נוהג אינו

 בהכרעות תמיר את משתף
 ראש־הממשלה: הגיב מדיניות.

 את לארוחת־ערב אירח ״!הוא
 מספיק זה ואלדהיים. קורט

בשבילו.״
 שבת על הדיון בעת ■

שהתק בכביש־החוף, הדמים
 הכנסת, של בוועדת־הפנים יים

 בורג: יוסף שר-הפנים אמר
ש רוצה ארליך ״שימחה

 המיזרח־התי- של ז׳נווה נהיה
 רוצה הורוביץ יגאל כץ.

 המיזרוד של הוליווד שנהיה
 פלאטו־ שמואל ••התיכון.
 של ואדוץ שנהיה רוצה שרון

אנח ובינתיים המיזרח־התיכון.
 המיזרח־ של שיקאגו רק נו

התיכון.״

 ממד במרכז מכנים איך 9!
החדש, ד,ח״כ את העבודה לגת

או מאיר בחיפה, הבריאות
עבו בתקופת כי סיפר ריין,

 שאל הבריאות במישרד דתו
ה מדוע הרופאים, אחד אותו

 הרבה מהמוות פוחדים דתיים
 לו השיב מהלא־דתיים. יותר

ל מתכוון אתה ״אם אוריין:
 מתכוון שאני הדתיים אותם

 יודעים ואני אתה הרי אליהם,
 יותר גדולים, חוטאים הם כי

ש ומכיוון חילוניים, מהרבה
ב ועונש בשכר מאמינים הם

 ובגיד,י- בגן־העדן הבא, עולם
 מהלא- יותר פוחדים הם נום,

מאמינים.״
האמ הטלוויזיה צוות 9!

 לכסות רצה אן־בי־סי ריקאית
בישר שביתת־הטלוויזיה את
 לכך. מקורית דרך ומצא אל,

 של בראשותם אן־בי־סי, צוות
הת כהן, וקסי סלע פטר

טלוויז אנטנות מרכיב אל לוו
ה בימי שידיו תל-אביבי, יה

 עבודה. עמוסות היו שביתה
 צופי־הטלוויזיה קהל יכול וכך

 את לראות בארצות־הברית
 התל-אביבי מרכיב־האנטנות

 על אנטנות עשרות מרכיב
יוכ שתושביה כדי העיר, גגות

במונטרי- תערובת־יחיד לפתוח בדי לקנדה, נסע ן ן
 ציונה אשתי אבל מצייר, רק אני :דן טען איל. 1 11# ן 1

הסבתא. אצל השאיר ילדיו את העיתונות.״ את מביאה (בתמונה)

שנכ כץ, (״כצלה״) אברהם
 מ״מ נבון? יצחק במקום נס

ח״כצלה. או המדינה, נשיא
 הביע דחשי־ליבו את 91
 בשיחה אמוראי, עדי ח״כ

ה במיזנון שניהל מלב־אל-לב
 את שונא כל־כך ״אני כנסת:

 אפילו לי איכפת שלא הליכוד,
 המערך, במקומו יבוא לא אם

ייפול.״ שהליכוד ובילבד
■  מועמדו כלפי יחסו את |

 מגחם ראש־הממשלה של
 המדינה, נשיא לכהונת בגין

 הביע שווה, יצחק הפרופסור
אח שאמר, שריד, יוסי ח״ב

 כנשיא: נבחר נבון שיצחק רי
מגול גרוע שיותר ״חשבתי

 להיות. יכול לא מאיר דה
 שווה את בגין כשהציע והנה,

לד נוכחתי לנשיאות, כמועמד
 גרוע, יותר רק לא שהוא עת

בהר עליה עולה אפילו אלא
בה.״
 ישראל של בסיפרו ■

מסו פינו, שחוק דווידזץ,
לחג־ד,פ הבאה הבדיחה פרת
 חיים הלאומי המשורר :סח

 פעם, עבר ביאליק גחמן
 אח- 5 בשעה פסח של בשביעי

 חבר׳ה כמה וראה רי-הצהריים,
 ״חב־ להם: אמר לחם. אוכלים

 מהר, הלחם את תאכלו :ר׳ח,
 יהיה כבר זה שעה בעוד בי

!״מותר
מישרד־ מנהל שהיה מי 9!

הטלוויז שידורי את לקלוט לו
הירדנית. יה

 אנשי :עניין ובאותו !■
 על אל־ שביתת את כיסו הצוות

 מיזרח־ מישרד־נסיעות וצילמו
 זרים תיירים המעביר ירושלמי,
 אלנ- גשר דרך בארץ, שנתקעו

לארצו אותם ומטיס לירח, בי
 של נמל־התעופה דרך תיהם
עמאן.
 ועדת- של בישיבה ■

 הביא לענייני־כלכלד, השרים
יצ והאנרגיה, התשתית שר
 לדיון סודי נושא מודעי, חק

ל־ לאישור בקשה :הוועדה
 לערוך לפידות חברת־הנפט

 בארצות־הברית. נפט חיפושי
ה את אישרה שהוועדה אחרי

 מודעי: אמר קטן, ברוב בקשה
 איך ללמוד נוכל כך ״אולי
נפט.״ קודחים באמת
■ מכו מודעי השר אגב, |

והפקי הכנסת סדרני בפי נה
 תשתית ללא ״השר שם: דות

אנרגיה.״ וללא
מנור אהוד כתב איד 9!
 ? אבניבי השיר מילות את

 הראשון במקום השיר כשזכה
 סיפר בפסטיבל־הזמר־והפיזמון,

 החלה גלי, ,8ה־ בת בתו - כי
 והוא הבי״ת, בשפת מדברת

בבנימינה. ילדותו בימי נזכר
 רויטוס סוכנות־ד,ידיעות י■
ברח לקוראיה להסביר ניסתה

השיר משמעות את העולם בי

 להופיע מרבה הוא מאד. מבוקש אלמן ביום הוא לשעבר, אג״ם ראששפיר הוצל
 בפתיחת הופיע באחרונה נערות. סביבו מתגודדות ותמיד חברתיים, באירועים

 בירושלים, בעין־ברם מקסים בבית המתגוררת טלי, עמרמי. טלי היפהפיה הציירת של תערובתה
מציוריה. רבים תערובתה של בערב־הפתיחה למבור והצליחה מיסטי־סוריאליסטי בסגנון מציירת

 איך כך: להם והדגימה אבניבי
 הבי״ת: בשפת הלו אומרים
הבלובו.

 של פרדסיה במושב 0
 של זכייתו את חגגו בני־תימן

 חאירוויז־ בתחרות כהן יזהר
מחב אחד הבוקר. אור עד יון
שליוו אל״ף־בי״ת, להקת רי
 יצחק הרקדן כהן, את תה

ה בן הוא עוקב, (״איציק״)
ה זרמה הוריו ובבית מושב,

 הבטיחו פרדסיה בני שמפניה.
 מן יוצא ללא המושב, כל כי

 פני את לקבל ייצא הכלל,
 לנמל־ד,תעופה כשתגיע הלהקה,

בן־גוריון.

מנחם ראש־ר,ממשלה 9

הטל מקלט ליד ישב לא כגין
 בתחרות לחזות כדי וויזיה

 חזה זאת לעומת האיווויזיון.
 קדי־ יחיאל לישכתו, ראש בה

 נקודות להסתמן כשהחלו שאי.
 יחיאל טילפן ישראל, לטובת

 בירושלים, ראש־הממשלה לבית
 לראש- המתרחש על דיווח

 את לפתוח לו והציע הממשלה
__ המקלט.

תנועת־החרות דובר 91

 אין כי טוען יהלום משח
 כהן יזהר של ששירו בכך פלא
 יהלום: אומר באירוויזיון. זכה

 לשילטון, הליכוד עליית ״מאז
האירוויזיוניסטים.״ לכל הולך

הגדולים התורמים אחד 9!

 קרס״ ג׳רי היהודית, למגבית
האמ חברת־הפלדד, נשיא מן,

ל אמר יו־אס־סטיל, ריקאית
 במלון שפגש ישראלי, עיתונאי

 בלוס־אנג׳לס בוורלי־הילם
 ב־ להשתמש צריכים ״אתם
ישר של להסברה אכן אכא

 לשמוע אוהבים אנשים אל.
 מביניב לא שהם למרות אותו,

מדבר.״ הוא מה על
 הלאומי. הביטוח דובר 91
 משירות־מילד חזר קול, דב
 הבדיחד את משם והביא אים

הלכו ״מדוע :לפסח הבאה
 ב■ שנד, ארבעים בני-ישראל

 צימצמו לא הם כי מידבר?
רווחים.״

 הוועד-המנה? חבר 91
 עו״ז רשות־השידור, של החדש

 בדי■ הידוע פאפו, אברהם
 ובי הימניות־הקיצוניות עותיו

 רשות־ הנהלת כלפי ביקורתו
האח בישיבה הציע השידור,

להנ הוועד־והמנהל של רונה
לאז כלבוטק בשם תוכנית היג
 פאפו הציע זו, בתוכנית רח.

 רשות־ה׳ נגד אזרחים יופיעו
 רשוו היא שלדעתו שידור,

 כמנחה■ מבוקרת. ולא מבקרת,
 ישמע פאפו, הציע התוכנית,
 רשותי עובד שאינו עיתונאי
השידור.

ש הביקורת בעיקבות 91
 נסיעותיהנ ריבוי על נמתחה

 אלון החליט בחו״ל, שרים של
 שימחז האוצר שר הנסיעות

לא נסיעתו את לבטל ארליך,
 הבא בחודש הדרומית מריקה

 תצ: לא דרום־אמריקד, אך
 אישיוו של מביקורד, פטורה

 השי של במקומו ישראלית.
 יחזיקאי סגן-השר, ייצא

פלומין.
 עו שנסע לפני יום 9!

 לד,שתתן כדי לפאריס, להקתו
 הזמו הסתובב באירו־ויזיון,

 דיזנגון ברחוב כהן יזהר
 ש׳ ידיהם לחץ בתל־אביב,.

 מכול! וביקש עוברים־ושבים
אצבעות. לו שיחזיקו

 ד, של ממכרותיו אחת 91
 אבינרי עידו הד״ר בלשן,
 מימייז קראה לא כי לו אמרה

 בול הוא אבל הזה, העולם את
 לו ענה באנגלית). (זבל, ^שיט

או לי מזכיר ״זה הבלשן:
 שהיו קולן, הרב על הסיפור
 כש בחורות. עם ורקד בגליל

 שמעת מישהו: לו אמר חזר
 השי בחורות. עם שרקדת

ת ואיני רקדתי אני הרב:  יו
 כ יודע. וכן רקדת לא ואתה
או קראת לא את :איתך

 זב? שהוא וטוענת הזה העולם
 שזה ואומר קורא, כן ואני

במדינה.״ הגון הכי העיתון

 במקום זבה א־ב-ני-בי ששירה המלחינההירש נורית
 הפתיעה הארוויזיון, בתחרות הראשון

שחו חצאית : פשוט בגד לבושה הטלוויזיה מסך על הופיעה כאשר
 הצטלמה לפאריס הנסיעה לפני אחדים ימים לבנה. וחולצה רה

 השימלה את שהדגימה צנטנר, חניתה הדוגמנית עם יחד נורית
 נורית עבור פרנקפורט דורין האופנאית תפרה שאותה המפוארת

שתוכ השימלה את לבשה לא נורית הארוויזיון. לתחרות במייוחד
רישמית. בתלבושת להופיע התבקשו שהמנצחים מכיוון עבורה ננה
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