גוה עושים הסטח־נטים
התל־אביבייס
בשעת הרצאת* של אחד מדובור* המערך •וסי בי •לץ
!  9שנתיים אחרי גירושיה
מן השחקן יוסף כ רמץ הח
ליטה אתי קודמן לחזור ל-
ספסל-הלימודים אחרי הפסקה
של  24שנים .אתי לומדת ב־
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שו ממנו שלא להעניק באותו
יום ראיון לרדיו.
 91בלישכת ישראל־אמריקה,
שהכינה ארוחה חגיגית לפעי-
ליה ,אמר מנכ״ל איגוד הבנ־

ואל שר

הנס גבל

)משמאל ,בעניבה לבנה( הובא ארצה לפבוד
״שבוע אוסטריה" הנערך עתה בישראל .גבל
הוא קרופייה אוסטרי ,שבא לארץ במיוחד כדי להפעיל את שולחן
הרולטה במסיבה הענקית באחד מבתי־המלון של תל־אביב .הקהל
הרב שנכח במסיבה עט מייד על השולחן והתחיל לשחק רולטה.
הפרסים היו בקבוקי יין אוסטרי .הנס דאג להזכיר לכל ,כי שם
מישפחתו אינו מסתיים באות סמ״ך ,כשמו של הפושע הנאצי גבלס.

כיתה מיוחדת למנהיגים צעי
רים מטעם המערך ,האמורה
להכשיר חברי-כנסת לעתיד.
שני ילדיה ,בני ה־ 19וד,־,16
הולכים בעיקבות האב ולומ
דים תיאטרון .גם אהבה חד
שה מצאה לה אתי :מדריך
תיירים בשם יצחק !מורנו,
המתגורר עימה.
!  9כתב קול ישראל א ג ״
רחם כן־מילד ידוע כידיד
מקורב של ח״כ הרב חיים
דרוקמן .לכן נדהם בן־מלך
כשדרוקמן סירב בגסות לשוחח
איתו ,בשעה שהשניים נפגשו
בחגיגות גוש־עציון .בן־מלד
היה מעוניין לראיין את דרוק-
מן י על פרישתו מהמפד״ל.
תדהמתו של בךמלך גברה
כאשר הבחין ,כמה דקות אחר-
כך ,שדרוקמן נענה לפנייתו
של עיתונאי מאחד הצהרונים
והתראיין .רק מאוחר יותר
התברר לבן־מלד פשר התע
לומה .דרוקמן התראיין באותו
בוקר בטלוויזיה ומראייניו ביק-

הבדרן השתתף במסיבה שנערכה ב״קסה־
דל־סול״ לכבוד משתתפי תוכנית גלי-צה״ל
״שירותרום״ .יואל התיישב ליד הפסנתר והתחיל להצחיק .בין
היתר אמר  :״אתם יודעים מדוע איני מצליח להצחיק את הקהל
שבא למועדון שלי ,בעוד שאותכם אני מצחיק מאוד! זה משום
שכאן אני עושה זאת בהתנדבות.״ הבדיחה הזו באמת הצחיקה.

קים ,אשר הלפרין  :״כאשר
אירגנו את הארוחה הזמנו את
מנכ״ל מך נפתלי כלומנטל,

! ■ בוועדת החוץ והביטחון
של הכנסת אמר ראש־הממשלה
מנחם בגין :״אליעזר ז׳ור־
וכין ,בעל פירסום דחף ,העלה
ב־ 1977את הליכוד לשילטון
ועומד לחזור על כך ב*.1981״
זורבין ,שניהל את מערכת
הבחירות של הליכוד ב־,1977
מנהל הפעם את מסע הפירסום
של המערך.
! 9ח״כ אכרהם )״כצלה״(
כץ־עוז ,חבר קיבוץ נחל-
עוז ,העובד במטה הבחירות של
המערך בתל־אביב ,לן בימים
אלה ,כשאינו חוזר לקיבוץ,
בבית אמו ,הציירת ציונה

תנ׳ר.

דוב׳ גל

הקומיקאי משתתף בימים אלה בסרט חדש בשם
״נשים ,נשים ,נשים״ .דובי משחק בתפקיד מעסה,
המסתבך בפלילים שלא באשמתו .בהיותו בכלא הוא מתכנן בריחה,
במדים של מפקדת שוטרות .״אני דווקא נהנה הפעם ללבוש בגדי
אשה,״ אומר דובי ,״אפילו שאיני מצליח לשכנע שאני גבר.״

אושר לאו

איש העסקים ממוצא קנדי ,בא להצגת
הבכורה של אשתו ,הרקדנית דליה לאו.
הוא נכח בכל החזרות ,ועזר לטכנאים לכוון את אורות הבמה.
משמאל :ארתור ,דליה ,בתם שירלי ,מרטין וורגאס והבן אדם.
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כי חשבנו שהוא יהיה מועמד
לתפקיד שר־האוצר הבא .בינ
תיים מונה לתפקיד זה חיים
כן־שחר ,ואני מצטער שלא
הזמנו אותו.״
!  9ראש מטה הבחירות של
המערך ,אהרון הראל ,ש-
שימעון פרס דאג לשבצו
במקום ריאלי ברשימת המערך
לכנסת העשירית ,חרף התנג
דותם של חוגים רבים במערך,
מתבייש ככל הנראה מכך ש 
עיתונאים יבחינו באווירת ה
שאננות וחוסר המעש במטה
שלו .הראל הורה לשכור שומר
ולהציבו בפתח מטה הבחירות,
במלון דבורה ,כדי למנוע כני
סת עיתונאים.
 91למרות שמועד הבחירות
מתקרב ,מקפיד הראל על
הפסקת צהריים כימעט כל יום
בין השעות אחת עד ארבע.
בשעה ארבע עוזבים כל יתר
חברי המטה את המישרד.

 91לכץ־עוז היו השבוע
שתי הצעות כיצד למנוע מיל-
חמה .האחת  :להוציא צו איסור
יציאה מהארץ נגד השליח
האמריקאי פילים חביב ,מפני
שברור שהמילחמה לא תיפרוץ
כל עוד חביב נמצא כאן.
ההצעה השניה היא ,להפעיל
את התנורים ולגרום שיהיו
עננים ,כדי שחיל־האוויר לא
יוכל לפעול.
 9 ,בקמפוס של אוניברסיטת
תל־אביב מתחוללת מילחמת־
די הליכוד מורידים מודעות
מודעות לקראת הבחירות .אוהד
של המערך ואוהדי המערך
גומלים לליכוד באותה צורה.
אחת המודעות ,על הרצאתו
של איש הטלוויזיה לשעבר
עמירם ניר בנושא המאפייה
השמאלנית בטלוויזיה ,זכתה
ל״תיקוך .ליד שמו של ניר
הוסיף מישהו את המילה
״הבוגד״.
 91בחוג למדעי המדינה
באוניברסיטה מרצה אחד מ
דוברי המערך ,יופי ביידין.
בתום אחת ההרצאות שאל
המרצה את הסטודנטים :״האם
יש תגובות!״ ענה אחד ה
תלמידים :״כן,״ ופיהק פיהוק
גדול.
 91נערת הזוהר פנינה
דוזנוכלום משתתפת בהצגה
בשם מי מפחד מפנינה רוזנ־
בלום .לפני שבחרו בשם זה
להצגה ,הציע הבדרן גדי יגיל
לקרוא למופע אני יוצאת עם
שדי לדרך.

תערובת
מיו חד ת ב מינ ה

של תאנטבקה
* *.
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ע ם מי צי לי מון
ווו דסוקכ הר.לימון \
המ שקהלהג שת
ל פניו א חרי \
הארוח ה.
 .1ב תוספ ת קוביו ת קר ח.
קר ח.
סוד ה ו
ב״וודקה לי מון״
שתמ ש
מילה
עםשר
אפ
בהצלחה ב הכנ ת קוקסייל־ ם שונים.

אמריקנו
אמרטו
וודקה לימו
הרביעיה
החדשה
של ״כרמל
משקה ראשון• אצלכם בבאו

 11ב ר מ ל מז ד ח
מיקבי ראשון לציון וזנרון יעקב
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