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י^קג הכית לזניה ראשו! מיקב•

מוקד

 הממשלה סן ידץ ייגאל ש1יפד האם
בלוטו? לו לקרוא יתחילו אם

 בסגן אחזה התרגשות ■1
יהו ח״כ הכנסת, יושב־ראש

 דנו כאשר אברמוביץ, דה
עיר ראש של !התבטאויותיו

 ב־ קולק, טדי ירושלים, יית
 ״האחריות על סאן־פרנציסקו,

 בגין מנחם של הפילוסופית״
 הוא העיריות. בראשי לפיגועים

ש מים כוס על בפטישו היכה
לפניו. עמדה

הו חודשים כמה לפני ■1
 יובן! הד״ר שר-הפנים, דיע

ב תיפול הממשלה כי בורג,
אב ח״כ כך על אומר אביב.
תי שלא ״מתי :מלמד רהם

אביב.״ יהיה זה הממשלה, פול
 של ההערה למיקרא 81

 ייגאל סגן־ראש-הממשלה,
 לו לקרוא יכולים שכולם ידי[,

 אך רוצים, שהם כמה ״פופאי״
 הממשלה, מן יפרוש לא הוא

 ״אז ג אכן אבא ח״כ העיר
יע הוא אולי בלוטו, לו נקרא

כבר.״ זוב
ל השרים ישיבת בעת 81
הנו אחד כתב כלכלה, ענייני
״הממש לחברו: פתק כחים

 כוורת.״ להקת כמו היא לה
 שר־ של לידיו הגיע ״הפתק
 שתיקן המר, זכזלץ החינוד
קברת.״ ״להקת :לשולח והחזיר

 הממשלה דומה למה 8^
 האזרח לדעת אלה. בימים

 נכנס אדם כדגרץ* תומאס
 ונאנח. מתיישב לרופא־עיניים,

״נו?״ הרופא: אותו שואל
 רואה, ״אתה האיש: לו אומר
 לא זה ואם תותבות רגלי שתי

 בער־ גידול לי יש אז מספיק,
 בשלפוחית־הש־ ודלקת מונית

הכל בשתי אבנים לי יש תן.
 לי כרתו בטחול, דלקת יות,
 מתפקד. לא והכבד המרה את
בקי כיב בלבלב, סיד לי יש
הגם המעי במקום שקית בה.

הרי גם מקוצר. הדק והמעי
 ויש כראוי, מתפקדות לא אות

 לי אין בשריר־הלב. אוטם לי
 כבר ואני למוח, טובה ספיקה

 כמה עד רואה אתה שומע. לא
השי אפילו הגרון. לי נפוח
 לא ואני תותבות, שלי ניים
 ידי שתי כי אותן, לצחצח יכול

 הרופא אותו מפסיק בגבס.״
לעשות אוכל ״מה :ושואל

 החולה: לו אומר בשבילךז״
 רואה שאני כמה לי ״ספר

!״טוב
 ח״כ של שובו עם 81

 מקפיצת־הבזק פרס שימעון
 המגבית בשליחות לקנדה, שלו

 ציוותי־טל- עליו עטו והבונדם,
 בנמל־התעו־ ועיתונאים וויזיה

 על אותו וחקרו בן־גוריון, פה
ה על העומדים העניינים כל

 פנה הראיונות תום עם פרק.
 :ושאל העיתונאים אל פרס

שאל לא מדוע חברה, ״תגידו.
 מדוע נסעתי, לאן אותי תם

השג ומה חיפשתי מה שבתי,
תי?״

 של רדיופוני במיבצע 8!
 הציג ישראל, קול של ג׳ רשת

 שאלות אתגר אבי השדר
 עליהן שענה ומי למאזינים,

 על בהגרלה השתתף נכונה
 לארצות־הברית כרטים־טיסה

 קונקורד. החדיש במטוס
 בת שחר ורד זכתה בטיסה

 מה כשנשאלה מטבריה. 14דד
״הו השיבה: בכרטיס, תעשה

 לבדי, לנסוע לי ירשו לא רי
 הכרטיס את להם נתתי לכן

לנסוע.״ להם והרשיתי
 פשט נישואין של גל 81

בשלו הארץ. היומון במערכת
ניש האחרונים השבועות שת
ו ולנטין אבי הכת! או

 עמוס העיתון מנהל דורית,
 והעיתונאית ואירית, שוקן

מור. איריס

 פניגה הפסנתרנית 81
 בשעה לביתה חזרה זלצטן

 שאל כאשר בוקר. לפנות אחת
 וייסמן, יגאל בעלה, אותר,

ב שבר בשל לביתו הרתוק
 :השיבה הימה, היכן רגלו,

 למסיבה אותי לקח ״אפריים
או חקר כאשר שימעון.״ אצל
 הנשיא כי הסתבר הבעל, תה

ם לשעבר ר אפרי  ואשתו קצי
ה  הפסנתרנית את הזמינו גינ

פרס. שימעון אצל למסיבה
ב מפורט מבט מפיק 8

 אדרואי, יואש טלוויזיה,
 בכישלונו החומוס את מאשים

 השבוע, מיגרש־הטניס. על
 על האחראי עם שיחק כאשר

 מפורט, במבט שידורי־החוץ
צחק קסכרג, י לי ב ניצח ג

 בתום הפסיד אך המחצית, גמר
החו בגלל הכל ״זה המישחק.

 לפני שעה חצי שאכלתי מוס
אלרואי. אמר המישחק,״

לי■ הצעירה השחקנית 8!
 משחקת ,12ה־ בת כהן, זי

 הילדים בהצגת ראשי בתפקיד
 יש שבה בהצגה, קטנה. אמא

 מעלים יום־הולדת, של סצנה
ה מפלאסטיק. עוגה הבמה על

 ,12ה־ הולדתה יום חל שבוע
להפ החליטו להצגה ועמיתיה

 הבמה על לה נתנו הם תיעה.
קצפת. עם אמיתית עוגה

שרו דיכאון של במצב 8!
 נדר, י די נינה לאחרונה יה

 צט־ ק. סופר־השואד, של אשתו
 קראה נינה חודש. מזה ינק,

 את )2229( הזה העולם בגליון
 יעקוב תארק על הכתבה

 מבית-לחם הצעיר שוסאלי,
 במכוניתו אבן בזריקת שנחשד

נע תארק הצבאי. המושל של
 באיברי־המין במזיד הוכה צר,

 שלו. כוח־הגברא את ואיבד
 משתי אחת היתה מישפחתו

סערה עוררו אשר המישפחות

 הוגלו כאשר בעולם, מחאה של
 ליד נטושים למחנות־פליטים

 הבינלאומית התגובה יריחו.
להח השילטונות את הכריחה

 מאז לביתה. המישפחה את זיר
 למיקרה כולה נינה התמסרה

 ד,מיש־ בבית מבקרת היא זה
 ומביאה יום מדי כימעט סחה
ל כמוה החרדים אנשים לשם

וערבים. יהודים בין יחסים
 נפש באילת לרום במלון 81

 ליפשיץ. הרצל האסטרולוג
 תיקי בשחקנית שם פגש הוא

הכו על שוחח ליפשיץ דיין.
 בעולם כי וציין והמזלות, כבים

 כד 10 קיימים האסטרולוגיה
 של שבהגדה בעוד כבי־לכת,

 מחפש ״אני כוכבים. 11 יש פסח
 עכשיו, אבל ,11ה־ הכוכב את

 חושב אני אותך, רואה כשאני
 אמר את,״ הוא הזה שהכוכב
 ג׳ג־ באדיבות לתיקי ליפשיץ

טלמנית.
 יצחק מכנה כיצד 8!

 שלמה חברי־הכנסת את רכין
 אל־ ושאפיק אליהו
הקואלי מן שפרשו אסאד,

אליהו״. ״האחים ציה?
 ח״כ שערך בפגישה 8!

 מערכת חברי עם רבץ יצחק
 שחד ״מי אמר: המישמר, על
 תהיה הראשונה שבשנה שב

 פופולארית, ממשלת־המערך
 תהיה ממשלת־המערך אם טועה.

 — הראשונה בשנה פופולארית
 תהיה היא השניה שבשנה הרי

 מממשלת- יותר גרוע במצב
היום.״ הליכוד

הוא ״המפתח :ועוד 8!
להת טעם אין המפד״ל. בידי
 הן — הקטנות למיפלגות ייחם

אבק-אדם.״
 מדוע רביו נשאל כאשר 8!

כיו שרון אריק את מינה
 ראש-הממש- היה כאשר עצו,
שד שלא ״מעניין השיב: לה,

1| |! | ן | | | ן |1 ף ו אורח־ היה בישראל, מצריים שגריר ע |
/1 1 1 ' י 11 י 1/ ת הכבוד י המצריים. המאכלים בתחרו

שגולדו ישראליות נשים בישלו שאותם המאכלים, מכל מעם הוא

ת במצריים. ר, ״הילטון״ מלון של בטבח פגש בתחרו  עלי בקאהי
ה ממצריים. במיוחד שהובא האראס,  מורתדא מראה משמאל בתמונ

ת צלחותיו את ת, למארגנת מאכלים המלאו זמיר. לבנה התחרו

2255 הזה העולם


