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 כבדור־מרואיין. ומוני כמראיין בר־אבא שלמה מופיע שבו ההצגה
 הכדור את לכדרר וניטה תפקידו את רבה ברצינות לקח המראיין

 למוני חזקה מכה ונתן הבמה על שהוא שכח כשלפתע כוחו, בכל
 לקול הראשונות, השורות לכיוון התגלגל הכדור־מוני מצחו. על

 שנעצר עד בר־אבא, של ולבהלתו הילדים של הרועם צחוקם
 למחרת אך בהצגה, המשיך המסוחרר מוני הילדים• אחד בעזרת
כאבי־ראש. נגד כדורים ובכיסו כחלחלה, נפיחות כשבעינו הופיע

 שירות את שם מעביר טופול
 משרת השחקן שלו. המילואים

 ב־ לטיפול מיוחדת ביחידה
 אב־•״ לאלוף הכפופה אח״מ,

 טופול טמיר. (״אברשה״) הם
 הגנרל את אלה בימים מלווה
מגדוב. המצרי
 במייוחד שמאושרת מי 81

 היא הישראלי-מצרי מהשלום
אלו שולמיונ חברת־הכנסת

שמי עליה תושם שבקרוב ני,
 של ביתה לוחצת. אישית רה

 איש- של לווילה סמוך אלוני
ש סניור, כורים העסקים
ה השגרירות על-ידי נשכרה

 שאלה לדעתך?״ עליו, להטיל
 ז,״ לידו אלף 15״כ־ השופטת.

 היום?״ כסף ״זה מקרין. ענה
 ,.אבל בזילזול. פורת שאלה

 להתייחם שצריך אומר הורביץ
מק אמר בכבוד,״ לירה לכל
האו כשכל בכובד־ראש, רין
השו רועם. בצחוק פורץ לם

 ונעתרה מיד השתכנעה פטת
עורך־הדין. של לבקשתו
 נתפס פריצה בחשד 81

 לשעבר האופנה איש השבוע
 שניידמן, (״זאבל׳ה״) זאכ

 כשסגר לאחרונה שהתפרסם
שניידמן המסועפים. עסקיו את

עזר ישאיר צה־יל איזה
בדי־ילב לחיים וייצמן

שב במישרדו, אורח עם ישב
כש בתל-אביב. זמנהוף רחוב
 נטרקה האורח את ללוות יצא
נות והמפתחות המישרד דלת

מב השיג שניידמן בפנים. רו
 את לפרוץ לנסות והתחיל רג

 צעקות שמע כשלפתע הדלת,
תק פורץ! ״גנב! מאחוריו:

ש התברר למישטרה!״ ראו
 חשדן. אורח עובר זה היה

 הזעקות, לשמע שיצא שכן,
 כי הצועק את לשכנע הצליח

זה וכי ה״פורץ״ את מכיר הוא

 כהי-העור של בס״בלם 8!
 בפאריס, החי הישראלי התנסה
 חברת נשיא סגן אשל, חיים

לפא חזר אשל ברוט־פאברג׳ה,
 בארצות- עיסקית מנסיעה ריס

 רבה בתקיפות ונעצר הברית
 הצרפתי, המכס איש על-ידי
 2000 בסך תשלום ממנו שדרש

 ה־ שעון על במכם פרנקים
 שאותו שלו, המוזהב רולקס
 לכן קודם שנים שלוש קיבל

וה לשלם, סירב אשל כמתנה.
מכירים ״אנחנו צעק: מוכס
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 על־ מכונה האמיתי, שמו את היודע איש כמעט שאין ירושלים,

 ירושלים מבלי שכל העובדה שום על העיר״, ״ראש בשם הכל ידי
 של בפלקט דודו נתקל שעבר בשבוע אותו. מכירים ומסיבותיה

 כדי עימו, אותו נושא הוא ומאז באר־שבע, תיאטרון הצגת
ירושלים. של הבא העיר ראש הוא מי בדיוק ברור שיהיה

 שלו. למישרדו לפרוץ מנסה
 והפורץ סליחה ביקש החשדן
במלאכתו. המשיך

 משולחנות אחד ליד 8!
 והתלחשו ישבו מיזנון־הכנסת

ושיט לב בד־ חיים השבוע
 אליהם, ניגש ארליך. חה

 שר־הביטחון, ומאושר, שמח
 חזר עתה שזה וייצמן, עזר

 ואמר הירדן, בביקעת מסיור
מבי חזרתי ״הרגע לבר-לב:

 בביקעה. כוחותינו אצל קור
 במצב צה״ל לך משאיר אני

!״מצויין
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 ;רחמים לדין הובא בירושלים
 החשוד מזרחי, (״לדדפורס״)

ל סמים הברחת רשת בניהול
 בירושלים. בית־המעצר תוך

אמ בידו אין כי טען הנאשם
והשו עורך־דין, לשכור צעים

 הוא כי הודיעו איתן דם פט
 השר להגנתו. עורך־דין ממנה

 רשימת על לעבור החל פט
 בידיו. שהיתר, עורכי־הדין

 לשמע לה־פורם זעק ״כבודו,״
 ״זה ברשימה, הראשון השם

בש לא זה, קרקעות עורך־דין
 משהו צריך אני כאלה. בילי

 שהבין איתן, השופט ברדוגו.״
 ״ער :בצער השיב הכוונה, את

 לא כרדוגו אכי רך־הדין
ה הבום יותר, בשבילנו עובד
הכסף.״ זה שלו חדש

שחוז האלה, הערבים כל את
 להבריח ומנסים לצרפת רים
באמ גנבו שהם הזהב כל את

 את מיד הוציא אשל ריקה!״
ה אך שלו, הישראלי הדרכון

 כל ״אתם, ויתר: לא מוכס
מש לא דבר, אותו השחורים

 כולכם, יהודי, או ערבי נה
 אשל עם.״ אותו במיזרח, שם

 נפרד, לחדר כבוד אחר הוזמן
 על מדוקדק חיפוש נערך שם

 למוכס: ואמר נכנע הוא גופו.
הש את ביד לך משאיר ״אני
 תכין בבוקר למחר אבל עון.
 לעיתונות.״ טוב תירוץ לך

ה את היטב שהכיר המוכס,
ה העיתונות של הרבה טינה

 מיד נכנע למישטרה, צרפתית
 טובה, לי ״תעשה :והתחנן

ותש ערבי, או יהודי אתה אם
מה מבטיח, אני מהעניין. כח
 שני בני את לאהוב ואילך, יום

העמים.״

 השיר את כשהקליטו ■1
הפ אותה, אכלת חייך, לסרט

 ;מוכיח אידן המוסיקאי סיק
 פעם. אחרי פעם הזמרים את
 במאי הוא שד,מזייף שזיהה עד

עז לא כרקן. יהודה הסרט
הא הזימרה שנות לברקן רו

פי בלהקת העביר אותן רוכות
 דיזנ־ פיקוד ולהקת צפון קוד
 כבוד, אחר התבקש, הוא גוף.

המקהלה. את לעזוב

שינו אנ
 האסטרולוג כשהגיע 8!

 עיס- לביקור ליפשיץ הרצל
 בהול טלפון קיבל בניו־יורק, קי

 לה־ הצרפתי העיתון ממערכת
 לו נתן העורכים אחד פיגרו.
 כארי של ושעת־לידה תאריך
הא הערובה מבני אחד .רוזן,

 שהיה ברוקלין, יליד מריקאים,
 ארצות- של העיתונות נספח

 בדק הרצל אירן. בבירת הברית
 להשתחרר, עומד שרוזן ומצא

באפ החטופים, לשאר בניגוד
 בנוסף השנה. במאי או ריל

 רוזן כי ליפשיץ ציין לזאת
 אסטרולוגית,״ מבחינה ״מוגן

 לבריאותו סכנה אין כלומר:
 הגיע מכן לאחר יומיים ולחייו.

 ל־ סיפרו הפעם טלפון. עוד
 רוזן בארי אותו כי ליפשיץ

 וסיפר טלוויזיוני בראיון הופיע
 קשות. וסובל חולה־לב הוא כי

ל ביקשה הצרפתית המערכת
 הגירסות שתי עולות איך דעת

 ליפשיץ אחד. בקנה המנוגדות
 למערכת והודיע ובדק חזר

 השמיים גרמי כי לה־פיגרו,
 שגרמו הם רוזן, על המגינים
 — אחת במטרה וזה למחלתו
 המוקדם. שיחרורו את לאפשר

 מצב כי טוען ליפשיץ אגב,
צו הוא ויחמיר. ילך החטופים

 וסבל בהם קשות פגיעות פה
רב.
 מה שתהו אותם לכל ■1

ה של הדחופים ביקוריו פשר
 במלון טיפול חיים שחקן

כי התברר בתל־אביב, הילטון

 אלוני השגריר. למגורי מצרית־
טלפו איומים יום מדי מקבלת

 לא־נעי- בביקורים וזוכה ניים
שה לשמוע שמחה לכן מים.
 ויחד בקרוב יגיע החדש שכן
 אנשי־ביטחון וכמה כמה עמו

הסביבה. על שישגיחו
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 המראיין החליט טובה בשטה

 בשטה שבתוכניתו, פאר מני
חש על צחוק יעשו לא טובה,
ה הופיע בתוכנית בונו.
 שסיפר פרקן, יהודה שחקן

 שהתארח אחרי אחד, ערב כי
 מנדודי סבל פאר, של בביתו
 הוא שאם החליט הוא שינה.
 עמו. יחד ידידו יסבול סובל,
 תחנות לארבע טילפן ברקן

ש אחת מכל וביקש מוניות
 ״מר של לביתו מונית תשלח
 לנמל- אותו לקחת כדי פאר״,

 המוניות בן־גוריון. התעופה
 שעה חצי של ברווחים הגיעו

 הבין ולא התרגז פאר מזו. זו
כשהז לו. להתנכל מנסה מי

 נחשף לתוכניתו ברקן את מין
מ ביקש הנבוך מני התעלול.

 הסיפור, את לספר שלא ברקו
 ומני לספרי התעקש ברקן אך

מהתוכנית. הקטע את חתך
מק דרור עורך-הדין 8:

 מרים מהשופטת ביקש רין
 קנס בהטלת להסתפק פורת

 לנסוע עומד הוא כי שולחו, על
 דף שיתחיל וחבל לגרמניה

 מאסר- של עבר עם בחייו חדש
שאפשר הקנס ״מהו על-תנאי.
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