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• * שחקים כוכב (משמאל) 11 "**1 !1*11(1 0! נבחרת־הכדורסל של הקדם־אולימפיים המי
שחקת ישראל, של 11 11 מים המ כושר על לשמור דאג באירופה, אלה בי

סילבר. לו תל־אביב, מכבי ולקבוצת לנבחרת עמיתו עם וינגייט״ ב״מכון באיגרוף התאמן הוא טוב. גופני

 שנערכה בקבלת־הפנים 8!
 היוצא ירושלים עיריית למנכ״ל

 רוני הודה פיכשטיין, רוני
 נאומו באמצע מברכיו. לכל
 כבר קולל! ״טדי שאל: הוא

 בקצה שעמד קולק, ז״ נרדם
 כדי בידו לרוני ניפנף האולם,
ער. עוד שהוא לו להוכיח

 מהמערך חברת־הכנסת 9!
דיא על החליטה אשל תמר

 שפונה מי ולכל חריפה, טה
 כבר ירדה כי מספרת אליה

 מעט ״עוד :קילוגרמים שלושה
 שכדי חתיכה כזו אהיה ,אני

 איתי לקבוע יצטרכו איתי לדבר
התבדחה. מראש,״ י שבוע
 צי־ אריה העיתונאי 9
 מאירועי לנוח החליט מול!י

 ונסע הכית, בתו, של נישואיה
 באתונה. לחופשה אשתו עם יחד

 במסיבת לראות התפלא צימוקי
אנ שנערכה הגדולה הכלולות

 הוזמנו לא שכלל נכבדים שים
הפ אך הופיעו. זאת ובכל
 יותר עוד צימוקי את ליאה

 מראשי אחד נכבדת, אישיות
 למחרת אליו שניגש המערך,
 היה שלא על והתנצל החתונה

 ״אבל לחתונה. להגיע יכול
 אותו,״ הזמנתי לא בכלל אני

צימוקי. תמה
 דרורה ד״ר התובעת 9!

 בימים מאוד הופתעה פילפל
יצ כאשר בבית־המישפט. אלה
 אל צעירה ניגשה להפסקה, אה

התובעת, של מושבה מקום

 חומה אבקה סביבו ופיזרה
 חזרה כאשר שקית. מתוך

 את שאלה לאולם התובעת
 כי והסתבר היא, מי הצעירה

 היא הנאשם. של אחותו היא
שעש מה כי לתובעת הסבירה

 כדי מרוקאי, מינהג הוא תה
 פעמים ״שבע במישפט. להצליח

 את פיזרנו אחי של במישפטים
ה בפעם זוכה. והוא האבקה,

 פיזרנו לא כאשר שמינית,
 טענה הורשע,״ הוא אבקה,

 התרשמה לא התובעת הצעירה.
ה את וביקשה מתרופת־הפלא

 האבקה, את מיד לנקות צעירה
וסוכר. מחנה מורכבת שהיתר,

השבוע על יורדים בהצגה 81
ש קירשנבאום מוטי טוען

 שודדי- את יתפסו לא פעם אף
 היו הם בבורסה. היהלומים

ה הדרך זו כי ממס־ההכנסה,
 מם־ מהיהלומנים לגבות יחידה
ה קבוצת כי אמר עוד אמת.

הצ תל־אביב בית״ר כדורגל
 בירידה ירושלים לבית״ר טרפה

 בעצם ״זה הלאומית. מהליגה
שהת בן־גוריון דויד של חזונו
 בית״ר בלי ליגה — גשם

ורק״ח.״
אפ •כותב־הפיזמונים 91
על שיר כתב סידון ריים

 טוכיה שמשמיע האוטונומיה,
ה על יורדים בהצגה צפיר
 את סידון מתאר בשיר שבוע.

 ״גבוהה כחתיכה האוטונומיה
 כהה שיער נמוכה, אך מאוד
עיניה כחולות בהיר, מאוד

 אבל חלק גופה השחורות,
 וזוג וחלק, שטוח חזה שעיר,
 יש ״בגופה ענק.״אך הוא שדיה

 לתחום, מחוץ שהם איזורים
 הגבעות, של באיזורים כמו

 הקורקבן הים. שמול בשיפולים
 אלא נותר ולא הביקעה, זה

 מרפק, חצי ימין, קרסול התנוך,
להתחבק.״ אפשר איתס

 בית־המישפט־ נשיא 8!
 בנימין בתל-אביב, המחוזי

 של עירעורו את דחה כהן,
 את קיבל שלא מכיוון נאשם,
העדו להשתין. הלך כי גירסתו

מה ירד הצעיר כי סיפרו יות
 מוכרת, תחנת־סמים ליד מכונית

למכו וחזר אנשים עם דיבר
 המישטרה שערכה בחיפוש ניתו.

 חשיש אצבע נמצאה במכונית
מ ריצפת־המכונית. על מוטלת

 זוכה המכונית נוסעי שלושת
 הצעיר הורשעו. ושניים אחד

 יש ״בגופה אך ענק.״ הוא שדיה
 בפסק- הרשעתו. על ועירער

 אילו כי כהן השופט אמר הדין
 לשאול שירד מספר הנאשם היה
 היכן לברר כדי או הדרך, על

 היה סיגריות, לקנות אפשר
 אך גירסתו, את מקבל אולי

 עם דיבר כי שהכחיש מאחר
ל ירד רק כי וסיפר מישהו,
 הנשיא דחה צרכיו, את עשות

עירעורו. את
 קא־ חייים עורך־הדין 8!

 בבית־המישפט טוען נשמע זים
 הארץ. מן יברח לא לקוחו כי

במי הביע לכך הביטחון את
 אבל לו, אין ״דרכון : לים

לו.״ יש ילדים
של התערוכה לקראת 8

ש ארכיטקטוני, תרשים־זרימה
 נודו־ ישראל האדריכל מבצע
 לקבל גודוביץ החליט כיץ,

ה הפרופסור של חסותו את
 נורתקוט הנודע בריטי

פר חוק מנסח פרקינסון,
הת על ההיתולי־למחצה קינסון
 גודוביץ הביורוקרטיה. פשטות
 הבריטית השגרירות אל טילפן

הפרו את לאתר כדי בישראל
 אפילו ידעו לא הם אך פסור,

 גודוביץ מת. או חי הוא אם
 לאנגליה, טילפן התעצל, לא

 לאחד אותו הפנתה וד,מרכזנית
 מיספר את מיד ידעו שם האיים.
 שהוא מפני האיש, של הטלפון

 במקום. מועדון־ד,יאכטות נשיא
 גודד הבהיר שבה שיחה אחרי

התע נושא את לפרקינסון ביץ
הביורוק בסירבול הדנה רוכה,
ל ארצה לבוא הסכים רטיה,

התערוכה. פתיחת

חני ידידתה עם יחד הגיעה הזמרת, 1 * 0111'
1 1 1 ת אלקיים ן1 ה״ מלהק ט ס  (משמאל), ״סק

שם הפנוי בזמנה ג׳ינגל־פירסומת. הקלטת לשם לאולפן־הקלטות

 הביאה חני ברכיה. על מונח הדגם כאשר מפית, וסרגה ישבה
 בשלישיית חברה שהיתה מי רותי, שלה. כלבת־השעשועים את עימה

ציהיקם. החדש האמניס באיגיי כיום פעילה מסטיק״, מנטה ״שוקולד

גן־ארצי, אברהם 8
 יצחק ח״כ של חתנו שהיה מי

 בחיל- גדוד מפקד שהיה רכין,
 בראשו קשה ושנפגע השיריון
 אלה בימים עסוק בתאונה,
 כותב בן־ארצי ספר. בכתיבת

 פגועי- של בחברה קורותיו על
 הוא שבה הדרך ועל מוח,

משתקם.
מת תל־אביב בעיריית 9

 ספר לכתוב שרצוי לוצצים
 מאחר צ׳יצ׳, מסעות אדה בשם

 (״צ׳יצ׳״) •שלמה העיר שראש
 בנסיעות לאחרונה מרבה להט

 לחודש נסע צ׳יצ׳ לחוץ־לארץ.
 חזר אך לארצות־הברית, ימים
 משם לאוסטרליה, יצא וכבר
הליבר לוועידת בדיוק הגיע
ל ייצא הבא בשבוע לים.

רומניה.
מר שר־הביטחון, סגן־ 9!

 חברי- בפני טען צפורי, דכי
 המודרנית המוסיקה כי כנסת

 גדול פוטנציאל לצה״ל מביאה
 על לו העיר נפגעי־שמיעה. של
 וירשוב־ מרדכי ח״כ כך

 היתה שזאת מבין ״אני 'סקי
 כי הדגיש צפורי אך מהתלה.״

ברצינות. לכך התכוון הוא
 גאים מאוד הורים 8

 משה יחסי־הציבור איש הם
 בן בנם דכי• ואשתו דיין

 כנשיא נבחר יקי, ,20ה־
 בטכניון עצת־הסטודנטים

 טילפן בחירתו בליל פה.
 מצ לא או הביתה׳ הוריו

 ך, השכם, בבוקר למחרת,
 :להם לבשר כדי לתל־אביב

 היחידה התלונה בחירתו.
 ה עם מיד כי היא לו היתד׳

 ב להשתתף עליו היה
 א להדיח הוחלט שבה

א הסטודנטים, עיתון




