
ם י ש ג א
ר של המיסתורית המחלה מהי ת ס עופרים, א

השדרן של לשונו נקרעה ואיך
כי שהזמר בשעה 81  א

 בארץ, לביקור הגיע עופרים
 אסתר אשתדלשעבר, אושפזה

במינ בבית־החולים עופרים,
 פיר- הגרמנית העיתונות כן.

ש העובדה את בהבלטה סמה
 כיוון אולם מאושפזת, אסתר
 החלה מחלתה, צויינה שלא

 סביב חרושת-שמועות מתפתחת
 מעריציה לאישפוזה. הסיבה

 אינם בארץ עופרים אסתר של
הז :מודאגים להיות ■ צריכים

מח אותה ביגלל אושפזה מרת
 הנשיא גם עבר שביגללה לה

טחו ניתוח: קארטר :׳ימי
רים.

 המערבית הגדה מפקד 81
 (״פואד״) כנימין תת-אלוף

ל השבוע הגיע כן־־אליעזר,
 כינור־דויד, פרסי חלוקת טכס

 בחברת שחורים, לבוש כשהוא
 פואד נשאל בכניסה ילדיו. שני

:לסדרן והשיב הילדים הם מי

 אתה ״מה המכונית: מתוך רו
 בבוקר?״ מוקדם כל־כד קם

 שאתם מה ״זה :דידי לו השיב
 בבוקר אדם קם לי? עושים
 מחיר- את לו• שמעלים ורואה

 גם השיבו במקום בו הדלק...״
במקה כמו פלומין, וגם ארליך

מו זה — אני לא ״זה לה:
דעי:״

 שימ־ הוותיק העיתונאי 81
 פגש דבר, איש פיכם, עץ

 איש מידידיו, אחד את השבוע
 אותו שאל הצבאית. הרפנות

־.השיב נשמע?״ ״מה :פינם
 ״היה הצבאית: הרבנות איש
 שום היתד. לא מת. שבוע לנו

לווייה.״

 נפתלי כור, מנכ״ל 81
 שעבר בשבוע ערך כלומנטל,

 טען, שבה מסיבת־עיתונאים
 רצוי לדעתו כי השאר, בין

שר־תעשייה תמנה שהממשלה

 התפקיד את תטיל ולא מיוחד,
 בענייני גם העוסק שר על

ה זאת שמע ותיירות. מיסחר
 (״שייקר.״) ישעיהו עיתונאי

 של יחסו את ובידעו אכיעם,
 מי על דעתו ואת בלומנטל

 האלוף בתפקיד, לו שקדם
 העביר עמית, מאיר (מיל.)

״אני הלשון: בזו פתק לו
 כשר עמית מאיר את מציע

 את בלומנטל קיבל התעשייה!״
 עיין דיבור, כדי תוך הפתק

העוק להערה בחיוך והגיב בו
מת לא אישית ״אני צנית:

 כשר־ ימונה עמית שמאיר נגד
 ל- הסתבר למחרת התעשייה.״

ל שאסור ולבלומנטל אביעם
 כתב הזאת. במדינה התלוצץ

 שנכח לווין, אלעזר הארץ
 את ראה לא מסיבה, באותה
 את רק שמע אביעם, של הפתק

 ופירסם בלומנטל של תשובתו
 בולטת: כותרת תחת ידיעה

 את למנות מציע ״בלומנטל
כשר־התעשייה.״ עמית

 בשבוע שחל ביום־האם, 81
 הנשיא, רעיית נסעה שעבר,

 הצפוני לישוב נכון, אופירה
 ניגש שם בביקורה מעלות.

 המקום, תושב ערבי, אליה
 ואמר פרחי־בר של זר לה הגיש
 וסביבך בלב כפרח ״את לה:
ככוכבים.״ העם

 בחופשה שהותה בזמן 8!
 השחקנית קיבלה בחוץ־לארץ

 שיחת-טלפון אלמגור גילה
 המוסרט החדש, הסרט ממפיקי

ש הגנרלית, אמי אלה, בימים
 הראשי. התפקיד לה הוצא בה

 שרצתה גילה, של לשימחתה
 באתר- הסרט 'מצולם לנוח,
 צבעה גם גילה בערד. נופש

 כדי התפקיד, לצורך שערה את
 וכיום יותר, מבוגרת שתיראה

 בלוג- פסים עם מסתובבת היא
הערמוני. בשערה דיים

 כתב להיות שעומד מי 8!
בוושינג הישראלית הטלוויזיה

ם, דן טון, כי ב עתה עסוק ר
 רביב שלו. הבוסים עם דיונים

כי מזכירה, לו שיאשרו רוצה

[*1 1 1 1 | | |1|1 הילדים הצגת לבכורת לבדו בא (מימין) *¥
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 שלם, ליבנת השחקנית ואמו, לעיר, מחוץ להופעה נסע שמר, גידעון
ישתעמם. שלא כדי חבר, עימו לקח יונתן חולה. היתה

 אחר״כך שלהם.״ הנהג ״אני
כש למעמד הגיע מדוע הסביר

 ״שמעתי :בשחורים לבוש הוא
 ל- גם פרס השנה שמחלקים

השנה.״ של ׳שחור׳

 הרופא על להמליץ קשה 81
 בשרו על למד זאת — הצבאי

ב חדשות כתב ליבנת, רז
ב שעמיתיו אחרי צה״ל. גלי

!נשמ שבקולו לו אמרו תחנה
 האיצו שונים, שיבושים עים

 לבדוק כדי לרופא ללכת בו
 לרופא הלך הוא גרונו. את

להו ממנו ביקש וזה הצבאי,
משי וביגלל הלשון, את ציא
 הוא לשונו. נפצעה עזה כה

 מכל (שיחרור גימ״לים קיבל
 עליו אסור והדיבור פעילות),

 בתנועות־ שבועיים. במשך
 להבהיר הצליח בילבד ידיים

 הרופא על דעתו את לידידיו
שה הוא שמעניין מה הצבאי.

ב פגם כל מצא לא רופא
דיבורו.

 למחרת שעבר. בשבוע 81
 הממשלה החליטה שבו היום

 יצא מחירי-הדלק, העלאת על
מבי מנוסי דירי הפיזמונאי

 ההחלטה על לראשונה וקרא תו
במכו נוסע בעודו בעיתונים.

 מוקדמת, בשעת־בוקר ניתו,
 כי כשהבחין רמזור, ליד עצר

 שר- יושבים לידו במכונית
ה האוצר ח מ ו שי י ל י וסג א

אר גם פלומין. יחזקאל נו,
לעב־ וקרא במנוסי הבחין ליך

 תוכנית מתוך הסקרן לדב המחופש הארכיטקט 1]1ך □ ך 1!
 ברחובות הסתובב תמרי״, של ״הצריף הטלוויזיה י 1 י יי1 י 1

 ומחברת נדבר, יוסי השחקן הסידרה, כוכב כשלידו רמת״השרון
 לקראת נעשה ברחובות המיצעד אליגון. תלמה אשתו הסידרה,

כבש״. עם זאב ״וגר שנאמר, תמרי. מעלילות ותקליט ספר הוצאת

כת ארבע להגיש יהיה עליו
 הממונים אך יום, בכל בות
 תקציב להם שאין טוענים עליו

למזכירה.

 של החדש הכללי המנהל 81
 (״טומי״) יוסף רשות-השידור,

 יום־ה- למסיבת הוזמן לפיד,
 מנהל גרון, נתן של נישואין

 ואשתו לעיתונאות, בית־ספר
 מישפטנית. שהיא ציפורה,

בתוכ ערב באותו הופיע טומי
למ ישר בא ומשם מבט, נית

 את כיבו לדירה, כשנכנס סיבה.
 לו שרו וכולם האורות, כל

 מסיבת את כארז״. בחור ״טומי
שולמית. אשתו, לו אירגנה ההפתעה

 מתגוררת ברון מישפחת 81
רב־קומות בבניין 16ד.- בקומה

ה עם להיפגש כדי הברית,
 קאר־ ג׳ימי האמריקאי נשיא

 בחדר- שר־האוצר ביקר ר, ט
 אל־על מישרדי של המיבצעים

 הוא בן־גוריון. התעופה בנמל
במכ בגין עם להתקשר ביקש

 דבר- לו לומר כדי הקשר, שיר
 על עלה קישרוהו, כאשר מה.
 יפה. אורי המטוס קברניט הקו

 בגין, עם לדבר ביקש ארליך
 טסים שהם לו הסביר יפה אך

מנמ בגין האלפים, להרי מעל
 ההודעה את יקבל והוא נם,

 אי- לבגין מסר ארליך עבורו.
 יפה ביקש ואז חולי־הצלחה,

 את תעלה ״אל משר־האוצר;
 !לארץ שנחזור עד המיסים

זאת. הבטיח שר־האוצר

 משה הצעיר השחקן 8!
מבוקש כוכב שהפך סקר,

יו

תחתו להציג מתביישת אינה הדוגמנית,לבר טינה
 לדגמן ממנה ביקשו כאשר וחזיה. נים

 הסכימה אך זה, בלבוש המסלול על לצעוד אמנם סירבה אותם,
לירות. 160 החזיה ומחיר לירות, 50 התחתונים מחיר בו. להצטלם

 ימו״ יגאל הסופר בתל־אביב.
למ הוא גם שהוזמן סנזץ,

 במעליות. משתמש אינו סיבה,
היש במעליות מאמין לא ״אני

 כל את ועלה -אמר, ראליות,״
 שהוא לפיד, ברגל. הקומות 16

 קיבל השח־מת, מישחק חובב
שח לוח — מתנה ממוסנזון

 שיוכל כדי קטן, מגנטי מת
 הנהג כאשר במכונית, לשחק

לירו בוקר בכל אותו יסיע
שלים.

 עורך־הדין של במישרדו 81
המר מחוז בפרקליטות העובד

הר יש צ׳רטוק, אריה כז,
 עוך־ך- יקרי־ערך. ספרים בה

וכו למכה רפואה מקדים הדין
 ״נגנב היקרים ספריו כל על תב

ש טוען הוא צ׳רטוק״. מאריה
 ידוע מעשה היא ספרים גניבת

בפרקליטות. ומקובל

 המיסים יועלו לא השבוע 81 י
 שר־ה־ הבטיח זאת — בארץ
 לטייס ארליך, שימחה אוצר,

 שבו ביום יפה. אורי אל־על,
לארצות- ראש־ר,ממשלה טס

 פשוט סיפור הצגת אחרי מאד
שעיתו לכך רגיל בחבימה,

 לכן אותו. לראיין מבקשים נאים
 אליו טילפן כאשר הופתע לא

 של ככתב עצמו שהציג צעיר
 ראיון. ממנו וביקש עיתון־נוער,

 שיחה של דקות עשר אחרי רק
 שהמטלפן פיתאום משה תפס
די, אחין אלא אינו  העובד ג

 וניסה צה״ל, גלי ביומן ככתב
אותו. למתוח

 בשם צה״ל גלי בתוכנית 8!
 המגיש, ביקש האדום״ ״הטלפון

 שיטל־ ממאזיניו רימון, צכי
 חדשות כשבפיהם אליו פנו

דיוו אחרי שינוי, לשם טובות,
 פליליים מעשים על שונים חים

 קיבל רימון מדי-יום. הקורים
שה לו שסיפר ממאזין, שיחה

ש הן שלו הטובות חדשות
 עשר לפני הסכימה חברתו

 הסביר רימון לו. להינשא דקות
 חדשות אמנם שאלה למאזין
 ואינן פרטיות, מאד אך טובות,

 המאזין לשידור. מתאימות
 שמזה לרימון והסביר התעקש

אחריה, מחזר הוא שנים שש
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