
 □,ילד לראות אותו לקח המותח של אבי!
בדלן ו.ם הוא המרדים והרופא גלידה. האוכלים

 בכנסת המערך בסיעת ■1
 מסיבת שעבר בשבוע נערכה
הוו הסדרנים לשלושת פרידה
 מנדל הכנסת, של תיקים

 צ׳צ׳ר־ זאב פרוידיכמן,
 האחרון ציגדר. ויצחק סקו
 את וסיפר נאום־פרידה נאם

 הראשונים מימיה הבא הסיפור
בא אחד יום :הכנסת של

 ציג־ אל בטענות הח״כים אחד
ל אמר שהסדרן משום לר,

ש בטלפון ושוב שוב אשתו
ה במישכן נמצא אינו בעלה
 לה אמר שהבעל בעוד כנסת,

 אמר ציגלר במישכן. שיימצא
 בטענות לבוא שעליו לח״כ

 וכהוכחה אליו, ולא האשה אל
 אחד לילה בדיחה. לו סיפר
המ ואשתו לביתו בעל חוזר

ה מה אותו שואלת נומנמת
 הבעל. השיב ״חצות,״ שעה.

 שלוש, על מורה שלנו ״השעון
התרע־ ?״ חצות לי אומר ואתה

 נוסחו: וזה בעיר, והממשלתיות
 בהוצאות, צימצומים ״בעיקבות

 בחברתכם, גם בוודאי הנעשים
העסק לא או והפסקתם יתכן

 א־ש או .חברה כה עד תם
 ל־ מחוץ מיוחד יחסי־ציבור
 אליכם פונה הנני מישרדכם.

כדו בחברתכם לטפל בהצעה
 ב־ המוזל במחיר החברה, בר
 זה דבר המקובל. מהמחיר 30.,־/״

חוד בתשלום להיעשות יכול
 כל על בתשלום או קבוע, שי

 באמצעי־ה־ פירסומי מיבצע
 מסיבת־עיתו־ כולל תיקשורת,

 בודדות, בידיעות טיפול נאים,
וכ בתשלום מודעות פירסום

 אבנר :החתום על בזה.״ יוצא
הלוי.
 עיריית־תל־ ראש לסגן י■
 גם שהוא ארצי, יצחק אביב,
וה הנוער אגף־התקבות, ראש

 השבוע מלאו בעירייה, ספורט
שלו הפקידים 200 שנה. 60

 החדש בסירטו עונה משחקת השחקנית,לסלו חנה
 שם — חי ישראל ״עם דיין, אסי של

 מוסרט שם באילת, הצוות עם מבלה היא אלה בימים זמני.״
 קילוגרמים, בכמה לרזות עלי היה התפקיד ״לצייד הסרט•

 שיש מוכנה, דיאטה על מקפידה אני באילת כאן וגם
ברשימה.״ אצלי כתוב שלא דבר שום אוכלת ולא לי,

 ״לי :הבעל השיב האשה. מה
 ואינך שנה, עשרים נשואה את

ש הזה, ולשעון לי, מאמינה
 את שנתיים, אצלנו נמצא

?״ מאמינה
 שימעון עלה כאשר 9!

מ פרידה דברי לשאת פרם
 את הפסיק הסדרנים, שלושת
וא יעקוכי גד ח״ב דבריו

 נצטרף אנחנו דבר, ״אין מר:
הזמן.״ בבוא אליכם

מתלו הכנסת במיזנון 9!
 חדשה סיסמה חיברו כי צצים

 היהודית הסוכנות ליושב״ראש
) אריה ך או י ל ״  דודצ׳ין: (

לירדן. גבות שתי
 עיריית ראש דובר סגן 9

 שלח הלוי, אגנר תל-אביב,
 מישרדי־ לכל מיכתב השבוע

העירוניות והחברות הפירסום

 בליש- מסיבת־הפתעה לו הכינו
 ישהה שלא דאגו הם כתו.
 שכל נשותיהם, את הביאו בה,

 הזעיקו עוגה, הביאה מהן אחת
 בטענה ללישכתו ארצי את
 לראותו, רוצה ראש־העיר כי

 בשירה כולם פצחו היכנסו ועם
 שמח. יום־הולדת של אדירה
 ביותר, מופתע שהיה ארצי,
ארו דקות כמה במשך שתק
 התאושש אהר־כך ורק כות,

עובדיו. עם וחגג קימעה
 לפני-כן ימים שלושה 91
 תל־אביב, עיריית לראש מלאו

53 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 מעובדיו קיבל כמתנה שנים.

 עובדי כל של כללית שביתה
בעיריה. השירותים

 בבית- המרדים הרופא 91
בתל־ בקריה ליולדות החולים

 דוידו־ שאול הד״ר אביב,
 היולדות ״אחת מספר: כיץ

 לחדר־הלידה . להיכנס שעמדה
התו את סיימתי כאשר בדיוק
 כדי שאשאר ביקשה שלי, רנות
להקל כדי בגב, זריקה לה לתת

 בבולגריה. ילדיו בחינוך מאד
 הרבה עליהם אוסר היה הוא

 לטייל יצאנו ״פעם תענוגות.
 לי: אמר ואבא הראשון, ביום
 איך ונראה קצת נסתובב ״בו

גלידה.״ אוכלים אחרים ילדים

 תיקן אייל החוטים. את סמה
ש 16ל־ והודיע בעצמו, אותם

 הטרקטור אחרי לחפש יפסיקו
המחבל.

עור- של בביתם במסיבה 91

 בבימויו בברלין, גרמני סרט הסרטת אלה בימים סיים הבדרן־החקיין,1■לעד ג מוטי
בחורה, עם למים ליפול עליו היה הסצינות באחת זילברג. יואל של

 פעמים, כמה הסצינה את ביצע — לאפס מתחת מעלות ארבע — בברלין אז ששרר הקור אף ועל
ארצה. שחזר מוטי, סיפר שבועות,״ כמה תוך הסתיימה שהעבודה שמח ״אני מרוצה. יהיה שהבמאי עד

ו תמר הירושלמים כי־הדין
גיר ח״ב פגש רווה יהודה

 תמר, של אביה האוזנר, עון
ה לממשלה, המישפטי ביועץ

 וב־ זמיר, יצחק פרופסור
 חיים מישרד־הפנים, מנכ״ל

 את להם וסיפר קוכרסקי,
 ברית־ שליט :הבא הסיפור

 ברז׳נייב ליאוניד המועצות
הטוע כל את להרגיע החליט

 ברוסיה, אנטי־שמיות שיש נים
בקר בית־כנסת לפתוח וציווה
 בר-. בירר שבוע כעבור מלין.
 בית־' אם מזכירו עם ז׳נייב

 ענה המזכיר קיים. כבר הכנסת
 תפילות. שם אין אך יש, כי לו

 התעניין תפילות?״ אין ״מדוע
 רב,״ שאין ״משום השליט.

 יש רבנים ״כמה המזכיר. השיב
 השליט. שאל ?״ במוסקבה

 ״אז המזכיר. ענה ״מאתיים,״
 ברז׳נייב. ציווה מהם,״ אחד קח

 אבל ״ניסיתי, :המזכיר לו ענה
יהו להעסיק שאסור הוראה יש

בקרמלין.״ דים

 הלימודים תחילה עם 9!
 אנשי־ מציפים באוניברסיטה

כי את ואנשי־בידור תיקשורת
 יצהר, רמי הלימוד. תות

 דויד הרדיו, של כתב־ספירט
 תוכנית־הרדיו עורך מרגלית,

 שחו״ ואילן הרשת, צבעי כל
היס לומדים הארץ, כתב רי,

 וארץ־ ישראל עם של טוריה
 ורפי גרף אהוד ישראל.

 לימודים — צה״ל מגלי רשף
ה מן חיטרון הגי כלליים.

מנ כרמלה לשון, - רדיו
 שני לתואר — הרדיו מן שה

 ישראל, עם של בהיסטוריה
פילו — פאר .מני המנחה
 הבדרנית ותיאטרון, סופיה

 קולנוע, - מיכאלי רבקה
 — גפן נורית אשת־המשורר

 והשחקנית כלליים, לימודים
תיאטרון. - עצמון ענת

 שאת לה אמרתי כאביה. על
מר רופא עכשיו ממלא מקומי

 מה מצויין, שהוא אחר דים
 אותה את לה שהזריק גם

אמ הקודמת. בלידתה הזריקה
בכל ״אני היולדת: לי רה

 לא אתה כי אותך, רוצה זאת
מבדר.״ גם אתה מרדים, רק

 לוי מורים מנתח-הלב 9
נוקשה היה אביו כי מספר

 היהודית, הסוכנות דובר 9!
 כי אחד יום גילה אייל, צכי

 מנותק. בביתו מכשיר־הטלפון
 הסבירו ,16 למס׳ טילפן כאשר

 את בטעות חתך טרקטור כי לו
 שבועיים, אחרי שלו. הכבל

 אייל שמע תוקן, לא כשהטלפון
 לכרסם הנהנים כלבים, שיש

 אחרי עקב הוא חוטי־טלפון.
כיר־ היא שאמנם וראה כלבתו

עובדי״התיפ־ ועד יושב־ראש שהיה מי |0ך11 11111 !1*1 ■
1 1 לתל־אביב בא אשדוד, בנמל עול | י -1 121111

 לא ״זו רונן. אלי ידידו, מיסעדת של מחודשת פתיחה לקראת
 לא הביתה. לחזור ממהר אני אבל במיוחד, לבוא בשבילי בעייה
 שחיה רונן, אמר. ידידי,״ אצל משמח מאורע שום להחמיץ רציתי
 והנחשב אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות, של יועץ בזמנו

 ערב, באותו ויוקדם יותר במיסעדה ביקר שהשר סיפר בידידו,
האחרים. האורחים שבאו לפני המקום מן להסתלק מיהר אן

25 ?2255 הזה הטולס


