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 החברה את לקחת בדאי לא
אנשיםדוגמניזת. בה שיש למסיבה
בדים העב של המין מיגהוי את לחקות כדאי לא ולגברים

 בישראל, מצליח זמר שהיה מי
 מופיע /60וה־ ׳50ה״ בשנות

הגרמ העיתונות בברלין. ביום
 כ״זמר אותו הפתירה נית

 דורה בארץ״. אחד מיספר
 וכיני״ בחוץ־לארץ כיום מופיע

הצעיר. לדור מוכר שאינו עט

בפ לפרש כדי הכנסת, וועדת
 חמישי״ ״גיס המונחים את ניה

 שחברי־הב־ כדי ו״אינפנטיל״,
 אלה אם להחליט יוכלו נסת

גי או פרלמנטריים ביטויים
הס שלו גסות־רוח. של לויים

 הוא כי הוועדה לחברי ביר
 ואינו תוכנית מנחה הכל בסך

לשונאי.
בתוכ שודר שלא מה ■1

 הוא טובה שעה הטלוויזיה נית
 דייודיד הזמר שסיפר מה

ה ח ר  ברחה שמו. מקור על ב
 של שערות פירושו בספרדית
ב כי סיפר הזמר מטאטא.

 ברו־ בשם כפר יש ספרד צפון
 מטאטאים מייצרים שבו זה,

 לא השם ״אך עץ. של מזרדים
ביש לא בעיקר לי, מפריע
הזמר. אמר ראל,״

 של החדש שחקן־הרכש 91
 תל- מכבי של הכדורגל קבוצת
 סיל* (״סילקי״) כארי אביב,
 חברתו עם ארצה הגיע קמן,

 כאשר אך מגדי. האנגליה,
 השתתפו שבה למסיבה הוזמן

ל הודיע ישראליות, דוגמניות
 הכלל את זוכר הוא כי מארחים

למיס־ סנדוויץ מביאים שאין

 לפני חופשתו, שהחלה מאז
 פעמיים זכה שבועות, שלושה

 כל שבוע, אחרי שבוע בפיס,
לי אלף 15 של בסכום פעם
 ישקיע חזי כי שחשב מי רות.
 בנכסי או במניות, כספו את

 עתה, שמקובל כפי דלא־ניידי,
 חיש לו התעופף הכסף טעה.
ש ובמיסעדות, בחגיגות מהר,

 בבית־החולים כרוקחת עובדת
 פגשה בפתח־תיקווה, בילינסון

 של אשתו את במיקרה שם
 וסיפרה רשות־השידור גיזבר

 אחדים, חודשים חלפו כי לה
 סכום־הזכייה. את קיבלה וטרם

 זו פגישה אחרי ימים ארבעה
 תרמה היא לביתה. הצ׳ק הגיע

על- ספריה להקמת הסכום את

הפר שהתיאטרון כן על וקובל ״הבימה״ תיאטרון מדרגות על עומד המחזאי 1י|1,11ן||ן!|| י1 □ 1•
■1 1| 1 1 1 מחזהו את להציג ״הבימה״ היתה אמורה זה חוזה לפי עימו. שחתם חוזה 1/

 ממדי, לדברי ומייבא, אחרים מחזות התיאטרון מציג בינתיים אך דצמבר. בחודש עוד ״המבשר״,
במחזאי. תלויה אינה בתיאטרון המחזות העלאת מועדי כי משיבה, ״הבימה" מחוץ־לארץ. במאים

 חברתו את השאיר והוא עדה,
 עם בא הוא למסיבה בבית.
אק פד, ג׳  נבחרת מאמן מג
בכדורגל. ישראל

צ' של ההצלחה אחרי 8!  י
ר, (״פיצץ״) חק צו - מב פן

ב הירושלמית, הבוהמה כירי
דני הבמאי של טרנזיט סרט
קסמן, אל  לירושלמים יצא ו

 כמי הקולנוענים, בחוגי שם־טוב
 עצמם. את לגלם שמיטיבים

ר, אבי הסרטים במאי ש  נ
 ודיזנגוף הלהקה של מיילדם

 מכך, המסקנה את הוציא ,99
 אחר לתור לירושלים ונסע

 לאייש כדי מקומיים, כישרונות
הפח הבא לסירטו הצוות את

בוהמ על נפלה הבחירה דנים.
 — מפיצ׳ו ידוע פחות לא יין

 העיר״) ראש (״דודו .דויד
מב שקרחתו זה קופפרטן,

כמ במהדורת ערב מדי היקה
כש הטלוויזיה, של חצות עט

 הקריין. מאחורי יושב הוא
 לסור הואיל ראש־העיר דודו

 את לבדוק כדי לתל־אביב,
תפ כי לו וכשהתברר ההצעה

 איש־ תפקיד יהיה בסרט קידו
 .הלי אחר המחזר עסקים

 דודו אמר נבהל. גולדברג,
מארדון לא ״אני לבמאי:
קו לא ואתה ברנדו  פדרי
קשר.״ על תשמור אבל פליני,

 אחר, טלוויזיה איש 8!
קאל חז ה מחלב, (״חזי״) י

ה אותם על הוא גם נמנה
 של חיי־הלילה את נושאים

 נטל כתפיהם, על ירושלים
להת כדי חופשה־ללא־תשלום,

ההשכלה. להרחבת קצת מסר

 העיר טובי את חזי ריכז בהם
כמובן. חשבונו, על ונכבדיה,

 ל- האגודה של בכנס 91
הפרו דיבר המישפחה תיכנון

 מהפקולטה זיו, אפנו־ פסור
 תל- באוניברסיטת לחינוך
ה של הפסיכולוגיה על אביב,
המח הדברים ״אחד אהבה.
 אמר. המתח,״ הוא אהבה זיקים

 אחד עכבר במעבדה ״הכנסנו
 עכברים לו ושמנו כלוב, לתוך
הש אחרי אחת נקבה, ממין
 עם הזדווג פעם בכל נייה.

נש כך ואחר חדשה, עכברה
 עשה הוא כלפיה. אדיש אר
ש עד עכברות, כמה עם כך

 אם נשאל כאשר התמוטט.״
 לעשות לגבר גם ממליץ הוא
 על דיברתי ״אני השיב: כך,

 ריצה גבר אם אך עכברים.
עניינו.״ זה זאת, לעשות

 טימור משה השדרן 91
 כשצלקת אלה בימים מסתובב
 לקה טימור מצחו. את מעטרת

ל לו שגרמה בהרעלת־קיבה,
התמו הוא מוחלטת. תשישות

 מתנור- ונחבל בביתו. ונפל טט
בחדר. שניצב החימום

 שחק הטלוויזיה שעשועון 81
 רק לא להלהיב מצליח אותה

 בעיקר אלא בו, הצופים את
 10ב־ שזכו בו, המשתתפים את

הרא לזוכה אך לירות. אלפים
ח ר זה, בסכום שונה ק פ ־ י  ־ יו

ץ, בי  את אכזבה. ציפתה דו
שלו רק קיבלה הפרם סכום

 בו, שזכתה אחרי חודשים שה
ה ריבקה, במיקרה. זאת וגם

 ב־ שנפל מישפחה, קרוב שם
יום־הכיפורים. מילחמת

8  ישורון אבות המשורר 1
בשם שיר שעבר בשבוע פירסם

בת לפסלת המוקדש ניחומים,
קי, יה ט שנ  את הזכיר שבו לי

יצ המדינה, של השני נשיאה
ביכן- חק  רעייתו, ואת צ

 שהיתר. ינאית־בן־צבי, רהד
 השיר על לישנסקי. של אחותה
 ״האם לישנסקי: בתיה הגיבה

 בשורה הזכיר שהוא העובדה
הו גיסי ואת אחותי את אחת
 לא ז לניחומים השיר את פכת

השיר.״ את הבנתי

 הנותרות מאחורי בתכנית ■1
 המנחה ראיין ישראל בקול

 מעריב כתב את פער טוביה
 שאל כאשר דיסנצ׳יק. עידו
 מגיבים איך דיסנצ׳יק את סער
 ש- השינויים על מעריב זקני

 ב־ להם שותף היה דיסנצ׳יק
 :ואמר דיסנצ׳יק התפרץ צהרון,

 אותי לשאול לא לי ״הבטיחו
 לא סער הזאת.״ השאלה את

 ״מי :דיסנצ׳יק את ושאל ויתר
 כי טען דיסנצ׳יק לך?״ הבטיח
 זאת. הבטיחו התוכנית מפיקי
שי היה שהשידור מכיוון אולם
 להשיב דיסנצ׳יק נאלץ חי דור

מתחמקת. שהיתר. תשובה

8  אחרי רודפות הצרות 1
 היא אלוני. שולמית ח״כ

ש כיב־הכיבה מניתוח החלימה
 באילת. להינפש וירדה עברה׳

 כי לה ונודע מאילת שבה רק
 78ה־ בן אדלר דויד אביה,
מהתקף־לב. נפטר

דודה פרדי

ב האחרונה הבדיחה 8!
מתפתח במונית־שרות : שוק

 את מקלל הנוסעים אחד ויכוח.
הממ כל ואת־ הורביץ ייגאל
 הם האלה השרים ״כל שלה.

 שכנו קורא. הוא !״בני־זונות
 אל ״אדוני, מתרעם: במונית

 :הראשון שוא£ !״כך תדבר
 משיב ?״ שר אתה יש, ״מה

 של בן אני אבל ״לא, שכנו:
זונה.״
איר משעשעת תקרית 81

 של אמה וייזל, לבינה עה
פון־וייזל. ניבה הדוגמנית

 מודעות על כי הבחינה היא
 המותקנות גדולות פירסומת

מת בירושלים אוטובוסים על
רצ האם בתה. תמונת נוססת

 ניגשה ופשוט התמונה, את תה
 והסירה האוטובוסים אחד אל

 הבחין האוטובוס נהג אותה.
 רכוש זה ״גברת, ואמר: בה
 בנהג התבוננה האם אגד.״ של

״אנחנו :ואמרה זועף במבט
 תועבה לתמונות מסכימים לא
שהת למרות אוטובוסים.״ על

 לא בעירום, היתה לא מונה
 אשה עם להסתכסך הנהג רצה

 לנציגת בטעות חשב שאותה
 בירושלים. החרדיים החוגים

 עם לנפשה, אותה הניח הוא
התמונה.

ד החל מאז 9! אי  שלו מ
 שלו הלשון פינת את להגיש

נח הוא פתח, חטף בטלוויזיה,
 עברית. בענייני כבר״סמכא שב

ל- שלו הוזמן שעבר בשבוע
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