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 שמחהלכות הבדיחות 0;
 מנחם בחר מדוע :השבוע
כמו שמיד ביצחק בגין,

 י שר־הביטחון לתפקיד עמד
 (״ר־ רפאל שהרמטכ״ל מפני

 שהפעם דרש איתן פול״)
 נמוך יותר שר־הביטחון יהיה

ממנו.
 התעכבה מדוע ועוד: 0!

 שר־הביטחון מינוי על הידיעה
הצ שלא מפני 1 שלמה ביממה

 הפרופסור את לאתר ליחו
שווה. יצחק

מהו :אחרת בדיחה 0!
 ומנחם המשיח בין ההבדל
 ובגין בא, אינו המשיח בגין?

הולך. אינו
ש האחרונה הבדיחה 0
מנו־ דידי הפיזמונאי מספר

 פלשו לכך במקביל■ הבולשת.
 דאז, אהובתו לדירת בלשים

 הם *שולמית. דהיום, ורעייתו
ה בין מסמכים. אצלה החרימו

יו מחברות את החרימו שאר
 ימי□ כמה כעבור האישי. מנה

ו היומנים את הבלש החזיר
לק ״התחלתי : לשולמית אמר
 הראשונים העמודים את רוא
 כי- את לך, לומר יכול ואני
 הכלל. מן יוצא באופן תבת

 ולכן יפה, כן גם שלך הרומן
היומנים.״ את לקרוא הפסקתי

 בהיכל קונצרט אחרי ■
 יצירה נוגנה שבו התרבות,

 נוס־ של התחייה בלבד, אחת
ם א  המנחה אמר מאהלו־, ט

 אפשר ״איך אגמון: יעקב
גאולה ח״כ עם זאת להשוות

״ ז״ כהן

ה מסר ואם כתב־הגנה, כלל
 עשה להגנתו, מה דבר קבלן
אחרת. בדרך זאת

ה התלמוד הגיע איד 0
 ובכן, 1 מנוסי דידי לידי בבלי

 אורי חזר כאשר סיפור. זהו
 דידי התערב בתשובה, זוהר

 בבלי, תלמוד על דתי ידיד עם
 מן זוהר יחזור שנתיים שתוך

 ונשאר איכזב זוהר התשובה.
 דו־ הידיד לדת־ישראל. נאמן
 את לקנות שעליו לדידי דיע

 מוכן שהוא אמר אך התלמוד,
 בידי התלמוד את להשאיר

 בו לקרוא יתחייב זה אם דידי,
 על עמד דידי בשבוע. אחד דף

 הידיד הסכים ולבסוף המקח,
 דידי של בהבטחה להסתפק

בהז פעם, מדי בתלמוד לעיין
פנה זה אחרי נאותות. דמנויות

 הבמאי בעלה בלוויית קאן לפסטיבל נסעה ב״אל־על״ דיילת שהיתה מישילון והבה
 להשתזף זהבה הלכה הסרט, את למכור ניסה כשהבעל בעוד שילון. יגאל

בפסטיבל. היה הוא שגם ברקן, יהודה של אשתו ברקן, ונילי אלמגור גילה השחקנית של בחברתן

 סירטה בבכורת הדוגמנית־שחקניתגולדנברג חל■
 אביה עם באה ״הפחדנים״ החדש

 מה את אוהב תמיד ״אבא ״דן״. קואופרטיב חבר שהוא מאיר,
 ואת בסרט ממני נהנה שהוא לשמוע לי היה וחשוב עושה שאני
 תצוגות־אופנה עשרות ״אחרי חלי. אמרה המישחק,״ על דעתו
אמרה. לשחק,״ יודעת גם שאני לראות שמח הוא אותי, ראה שבהן

הת לפני שבוע סלע. אורי
 אמר וייצמן עזר לש פטרותו
ית הקרוב ״בשבוע :ליפשיץ

 בגין. בממשלת שני שר פטר
 וייצ־ עזר יהיה שזה מעריך אני
 בגין של שמצבו רואה אני מן.

שהממש מאמין ואני מצויין,
 התפטרות בעיקבות תתחזק לה

 שבוע ליפשיץ הגיע כאשר זו.״
 שם התקבל לתחנה, זה אחרי

 השבוע מן ותחזיתו בתשואות,
בתוכנית. שוב שודרה הקודם

לונדון ירון המנחה 0!

 אילת. בבנות שהתחרו אביב,
 של הקבוצה ניצחה כאשר

 הדור ״לפחות :ירון אמר יעל,
 חיל עושה במישפחתי הצעיר

בספורט.״
 לקידום קורס סיום עם ■!

 יושבת־ הודיעו מעמד־האשה
 לזכויות־האשה, האגף ראש

 הקורס, ומנהלת קרתי, זוהר
הח בעליהן כי סגל, נדיבה

 הזה הקורס שבעיקבות ליטו
ה לקידום קורם הם יערכו

סמרטוט.

ה המינויים שני כי היא סי
 הם בגין מנחם של חדשים
ופטרוזיליה. שמיר

סר של בערב״הבכורה 0!
שנ פול,נפקי, רומן של טו

ב ורייטי מועדון בחסות ערך
 חיים המנחה ניגש ישראל,
 מנכ״ל ורייטי נשיא אל טופול

ו שוהם, דויד כללי בנק
להז עלי מי ״את :אותו שאל
 או אותך ו בדברי קודם כיר
 במקום?■״ הנמצאים השרים את

ש ״בוודאי שוהם: לו השיב
 לא מאוד דבר זה ושרים אותי.
בישראל.״ קבוע
 גם נוכח ערב באותו 0!

הסרט תום עם נלסון: רפי
 ללכת להם והציע לחבריו פנה

 צריך אני קודם ״אבל לבלות.
להו כדי שלי לכספת לגשת

 לשתייה,״ משהו משם ציא
 הכספת בתוך כי מסתבר אמר.
 רפי שומר בתל־אביב שלו

מעולה. ויסקי של בקבוק תמיד
ה הרבנות במישרדי 0׳

 כל קיבלו בירושלים ראשית
 בתו לחתונת הזמנות העובדים

 ה־ הספרדי, הראשי הרב של
 יוסף. עובדיה ראשון־לציון

הז קיבל לא אחד אדם רק
 האשכנזי הראשי הרב : מנה

גורן. ש..ז,ה
 לכל בתוכנית־הרדיו 0'

 רשות־ מנכ״ל ראיין הדיעות
 שר־ את לפיד יוסף השידור

 ואת תמיר שמואל המישפטים
 ארי פוסט, ג׳תזלם עורך

 חוק־הגנת־הפרט- על ראט,
 ה־ בימי כי סיפר לפיד טיות.

 הוא בארץ הבריטי שילטון
על־ידי ונתפס אצ״ל, חבר היה

 של לתערוכת־צילומים 01
ב שנערכה העובדת, האשה

לה אמור היה סוקולוב, בית
 כץ. ישראל שר־הרווחה גיע
 ושלח לבוא, הצליח לא הוא

 אברהם דוברו, את במקומו
 השר בשם שהתנצל הופמן,

בעבודת עסוק ״הוא :ואמר
הפו במיטבח בישול — נשים

 מזכ״ל כך על הגיבה ליטי."
 ״אני :ארד נאווה נעמת,
 היינו אנחנו שאילו בטוחה

 משהו מזה יוצא היה מבשלות,
טוב.״ יותר

ל נגרמה עוגמת־נפש 0'
עמי תל־אביב עיריית דובר
דוב גם שהוא שפירא, קם
 סגן־ראש־הממשלה של רו

 בישיבת ארליך. •טימחה
 של האחרונה מועצת־המנהלים

 ששפירא לתיירות, האגודה
שפי ביקש כדובר, גם משמש

 ל״י אלף 27 בסך משכורת רא
 אמרו ההנהלה חברי לחודש•

 המשכורת כי גילו הם כי לו
 ל״י אלף 100 בעצם היא שלו

לפני הציג הוא אך לחודש,
 לא הם בילבד. הנטו את הם

 כי לפני הדרישה. את אישרו
עוב שתי לפטר שפירא דאג
 דבורה בעירייה, בכירות דות

 ביגלל קדמון, ורות ציון
בתקציב. קיצוצים

 של החדשות במהדורת 01
הטלווי שדר חזר מוצאי־שבת

פע שלוש פאר, דניאל זיה
 הקבלן כי העובדה על מים

 מסר רובינשטיין אברהם
 בכתב־ההגנה מסויימות עובדות
 כתב־אישום בעיקבות שהגיש,

 פאר נגדו. שהוגש שוחד על
אין פלילי במישפט כי ידע לא

ך1 1 !!□1ן 111* לפני מלכת״המים שהיונה מי הדוגמנית, ן
ב- פגשה שם בלונדון ביקרה שנתיים, 1111 11 1111
 תפקיד את שגילמה אן־דאון, לסלי האנגליה השחקנית את מיסעדה
 ״אדונים הקטן, המסך מן שירדה האנגלית בסידרה ג׳ורג׳ינה

 סיימה שנים ארבע לפני כבר כי ליהודית סיפרה לסלי ומשרתים״.
 גם היא בקרוב. להתחתן עומדת והיא זו בסידרה עבודתה את

בריטיים. ומפיקים בבמאים לפגוש ליהודית לעזור רצון גילתה

מלמד, אברהם לח״כ דידי
 ה־ התלמוד את לו השיג וזה

בחינם. בבלי
 פתח שעבר בשבוע 01

 ליפשיץ הרצל האסטרולוג
בתוכ צה״ל, בגלי חדשה בפינה

שמגיש משתיים שעתיים נית

 ב־ צפה כאשר מאוד, התלהב
 לא לבנות. תחרויות־השייט

 אלא אותו, הלהיב ניצחונן ־רק
 יעל בתו כי העובדה בעיקר
 החותרות. צוות על נמנתה

 של החותרות בין היתה היא
ברמת- אליאנס תיכון בית־ספר

סיפ הרליץ אסתר ח״כ 01
 אבא ח״ב כי טקס באותו רה

 כל לפני מאוד מתרגש אכן
 את מכוסס הוא שלו. נאום

 היחידי הוא אין ״אך צפורניו.
 דדרנם השחקן גם המתרגש.

הצ לפני מתרגש אדליבייה
האמלט.״ של המאה גת
 לנערת שנבחרה מי 0!

 סיפרה זמיר, ענת ישראל,
ש התחרות מפרסי אחד כי

 למישלוח הבטחה הוא קיבלה
 ״אך השנה. כל במשך תפוזים

 הבחירה, מאז עברו חודשיים
 אחד תפוז עדיין קיבלתי ולא

!״אפילו
ה האילתי בית־המלון 0!

 מיב־ לארגן עמד האדום סלע
ורוו רווקים מיפגש של צע

 שמאז מאוד הופתע אך קות,
 לא כך על המודעה פירסום
רוו או אחד רווק אף נרשמו

בוטל. המיבצע אחת. קה
 וודי של החדש בסירטו 0!

לשנ מופיעה מנהטן, אלן,
הישר הדוגמנית אחדות יות

 המתגוררת פרי, חני אלית
תפ בסרט לה אין בניו־יורק.

מציי לצידה העומדים אך קיד,
חתיכה. היא כי נים
לתיי לתוכנית־הבידור 0!

 שמפיקה בישראל, רק רים,
 איש- הגיע עציוני, מרים
 סטנלי אמריקאי, עסקים

 בתוכנית, שחזר אחרי הופמן.
 על שכתב שיר למרים הגיש

 בו הישראליים. הצברים אודות
המוסי מהמנהל ביקש במקום

 קו־ משה התוכנית, של קלי
 מרים אותו. לנגן פרכוים,

 ועכשיו טוב, שהשיר החליטה
 את הישראלית הלהקה לומדת
האמריקאי. הפטריוט של השיר

2231217 הזןה רעולם


