
 עזר! לא המודבק והשפם הנוס־ית
הוא בורו. יוסף אם שאלה !המומיה

 מיכל־ מנחם העיתונאי אותושר־הפנים
 המופיעים הסיפורים אחד פון*

 שהקימו נח״לאים על הוא בו
 בשארם־ תרשי-ש היאחזות את

ו מיבצע־קדש, אחרי אל־שייך
 העלו אחד יום בדייג. שעסקו
 צבעים בעל דג־ענק, בחכתם

החלי הם יפהפיה. וצורה עזים
לדויד כמתנה אותו לשלוח טו

 כי ששמעו הנח״לאים, פולה.
ה ענייו על כועסת עדייו פולה

ונעל ספינותיהם את לקחו דג׳
 רגע באותו הים תוך אל מו

 בן־גוריון של מטוסו נחת שבו
בתרשיש.

גם מסופר ספר באותו 01
שנתקלו נח״לאיות, שלוש על
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 עיני את למשוך כדי זאת עשה חנוך אד ברחוב׳ הצגה עושה הוא מדוע הבינו ולא אותו זיהו לא
שחורה. חולצה עם לבנה חליפה לבש הוא פנטומימה. של יחיד הצגת לו יש כי להם ולהזכיר בו הצופים

 הסטודנטים מן רבים באולם
 :להם אמר הרצאתו בפתח שלו.
 אותי לשמוע לכם מספיק ״לא

 צריכים אתם היום? במשך
או בלילה? גם אותי לשמוע

ל רבד. הערצה היתד. תרמן
 -והקדיש אותן אהב הוא נשים.

רבים. שירים להן

 ג/ מרשת שדר-הרדיו 01
 שנה לפני ערך אתגר, אכי

 טיסת בשם שידוכים ■תוכנית
 מ־ הזמנה קיבל השבוע לילה.

 אותם, שידך שהוא בני־זוג
 ימים בעוד להתחתן והעומדים

אחדים.

 ביקר ויזל אלי השואן 0|
ינצו־ כנם לכבוד בארץ השבוע

בירוש שהתקיים השואה, לי
 שהצליח סיפר למקורביו לים.

 דוק- -תוארי 18 כה עד לצבור
נטויה. ידו ועוד טור־כבוד,

פו־ גילי של לחתונה 01
 אפריים תת-אלוף של בתו רן,

 ראש־ של הצבאי יועצו פורן,
ב השבוע שהתקיימה הממשלה,

 בא בתל־אביב, סוקולוב בית
 כאשר מאילת. נלסץ רפי גם

 -מצא, ולא ויסקי שם חיפש
 להביא הולד אני ״טוב, אמר:
שלי.״ המכונית מן ויסקי קצת

 הרצל האסטרולוג 0|
שלו־ תוך כי מבטיח ליפשיץ

 סוריה, נשיא ייעלם חודשים של
השטח, מן אל־אסד, חאפט׳

טילים.״ בלי או טילים ״עם
 מי לכל האסטרולוג מציע עוד

 או הסכמים על לחתום שרוצה
 9ד.־ עד להמתין חדשים חוזים
 הכוכבים מצב אז רק כי ביולי,
 אשתי, ״אפילו שפיר. יהיה

הכו ובמצב בי נעזרת לאה,
 רוצה שהיא פעם בכל כבים

 ואם לעיר, מחוץ אל לנסוע
זאת, מאפשרים אינם הכוכבים |

 -תהיינה מה לשמוע באתם שמא
השנה?״ סוף במיבחני השאלות

פו תל-אביב בעיריית 0| .
 הארץ, כתב אל לאחרונה נים

 לכתוב הנוהג שחורי, אילן
 אנשי של שונים מחדלים על

?״ נשמץ ״מה במישפט העידיה,
 ספר בשם חדש ספר 0|

כתב אלה. בימים יצא הנח״ל

 ראש- אז שהיה כן־גוריון,
 בשדה־בו- ושהתגורר ממשלה,

 כשהוא באיחור, הגיע הדג קר.
 כן״ פולה נורא. ריח מדיף

 ראש־הממשלה, -אשת גוריץ,
 מי -לגלות ורצתה מכעס רתחה

 שהעזו החצופים הדייגים הם
 באחד מסריח. דג אליה לשלוח

 בן- של הרשמיים הביקורים מן
אליו נלוותה בהיאחזות גוריון

קראום שמודים
הצייר גם הבא. בשבוע יוס״חולדתו

 בן הוא ושחקן זמר מלחין,
 את לחגוג ועומד סרטן, מזל

אותו בן הוא ליפשיץ אווי
 התיישבו השניים שמוליק• אחרי יומיים הולדתו יום את וחוגג מזל,

 לשם, מהקפה שולחנות הוציאו ״כסית״, קפה מול דיזנגוף, ברחוב
 מנה והזמינ ובא, הקרב ההולדת יום• ולקראת ידידיהם את ואספו
 מראש. לחגוג כדי קטנים, סרטנים שהם חסילונים, של ענקית

 גדולה. יותר מסיבה יעשו ביום־ההולדת כי לידידיהם הבטיחו תם
אריאלי. סם חברם, יושב ליפשיץ ואורי קראוס שמואל המלחין בין

 בין היתה הבימה תיאטרון שחקניתאליאן ״וינה
 שחקני את שאירחו הבימה שחקני

הפו התיאטרון שחקניות בעוד בארץ. המבקרים הפולני התיאטרון
 הצטופפו הלאומי, התיאטרון שחקני עם לשוחח העדיפו לני

 איתם שוחחה היא היפהפיה. יונה סביב הפולנים הגברים
 ואפילו בארץ השחקנים חיי על להם וסיפרה באנגלית

קשת. ששי התואר יפה לזמר נשואה היא כי להם גילתה

 כל את שצילם אזרחי בצלם
ב גדוש סל כאשר מהן, אחת

 ב- היד, זה ידה. על תפוזים
 הופיעה שנתיים כעבור .1957

 על הנח״-לאיות שלושת -תמונת
 חצי של (אז) החדש השטר
 הופיעה השטר על אך לירה.

 עם יחד אחת, נח״לאית רק
הנערות. שתי משאר חלקים

 שאלות בתוכניודהרדיו 0|
 אגמון יעקוב ראיין אישיות

 ,85ה־ בן -והמבקר הסופר את
 שהסביר זמורה, ישראל

 המשוררים בין ההבדל מהו
 ואברהם אלוגרמן, נתן

 לענייני הנוגע בכל שלונסקי
ה היה שלונסקי אצל נשים:

 חיוני, מיצרך כאל לנשים יחס
אל־ אצל אך ושתייה. מזון כמו

 שלד״״ הנסיעות את דוחה היא
הכריז.

 מלון של החוף על בנשף 0;
 המועצה עם בשיתוף הידטון,

 נערכו יפה, ארץ־ישראל למען
 פנינה נערת־הזוהר הגרלות.

 של בסיפרו זכתה רוזנכלום
 ה־ מילחמות הרצוג, חיים
 המחבר, אל ניגשה היא תנ״ך.
 אוטו- ממנו וביקשה שם, שהיד,
ו עליה הסתכל הרצוג גרף.

פני בבקשה!" ״השם, אמר:
״פני :מיד השיבה הנדהמת נה
 שם־ ״ומה :הרצוג אמר !״ נה

הזוה לו השיבה ?״ המישפחד,
 פנינה אני ״רוזנבלום, : רת

 הספר על חתם הוא חוזנבלום.״
פני אמרה ׳והסתלק. באדישות

 לא שהוא להיות ״יכול נה:
אותי?״ מזהה
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