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״כרמל" של _____
בבאר אצלכם ראשון• משקה

ל מ מזרוזי בו
יעקב תנרזן לציו! ראשו! מיקבי

את להציל שרוצים מ* {,ב מתחלקת הארץ
ימית את להציל שרוצים מי ובין (י.יא> כרמית

שא על שקד עמי סקסולוג
וקו מיו בענייני הקהל לות

 האנו־ השואלים מוניקציה.
שאלו את משלשלים נימיים

ל אמור והצוות לתיבה, תיהם
 לזהות מבלי השאלות על השיב

מר הראשון, בערב השואל. את
סו משני היו השאלות בית
 יכול/ה אני ״איך האחת: גים.

 ?״ במיטה טוב/ה אני אם לדעת
ש גברים, של שאלה והשניה,
ה בהעולם מהסידרה הושפעו

 היא מתי אדע אני ״איך : זה
ן״ באורגזמה מזייפת

 לענייני־פלילים הכתב '01
 כר, יוסי ידיעות־אחוונות, של

הפנט לדירת חנוכת־בית ערך
 ברעננה, ידיו במו ששיפץ האוז

 ה־ צמרת את למסיבה והזמין
העיתונ חבריו ואת מישטרה

 אישתו יוכי, כשהבחינה אים.
 אריה מפכ״ל־המישטרה של

 לענייני- בעיתונאים איבצן,
 :אמרה במקום, שהיו מישטרה

 11ה- רשימת שכל רואה ״אני
כאן!״ נמצאת

ל לידסקי, ;ירה כת-הדין)
 את קיבלתי ולכן עדים, ייצג

 רמי את ייצגה נירה ייצוגה.״
 בפרשת עד־המדינה ערוסי,

הרצדדהכפול.
ישרא עובדיה פקד 0!

 ב- האחרון עד־התביעה לי,
מרקוס שאול של מישפטם

 למקום בא מרקוס וכיצד מתי
 מר- על-כך העיר עזב. ומתי
הוא נבות עוזי ״אם :קום

 בוודאי אני אז סופרסטאר,
סופרמן.״

0  הואשמו משותף, מכנה 1
הפסי משיבים שבו ערב של

וה- ויזלטיר ורדה כולוגית

 לטיפול האירגון מישרדי 01
 וודדאק, ארצוודערב, ביהודי

 כן־ מרדכי ח״כ בראשות
חו שישה לפני עברו פורח.,

 בתל- בוגרשוב מרחוב דשים
 מרחק בן־יהודה, לרחוב אביב
 במישר־ מטרים. עשרות כמה
 מכשירי- שני היו הישנים דים

 ומישרד־התיקשורת טלפון׳
 יועברו שהם לבן־פורת הבטיח

 עד אך החדשים, למישרדים
 בן- ההעברה. בוצעה לא היום
 וודדאק שסניפי טוען פורת

היש שהסניף בטוחים בעולם
מ שחלק מאחר נסגר. ראלי

בחש נעשות האירגון פעולות
 מחו״ל הנציגים נמנעים איות,
 הסניף בגורל עלה מה לברר

הישראלי.
 שמר, נעמי המלחינה 01

 השלמה, ארץ־ישראל חסידת
 מתחלקת המדינה כי טוענת

 ה־ מחצית :חלקים לשני עתה
 את להציל רוצה אוכלוסיה

 רוצה השניה והמחצית ימית,
(גיא). כרמית את להציל

 הורשה לא אחת בדיחה 0|
 בתוכנית לספר ניצן שלמה

 בעיר־ ״חפרתי :טובה שעה
הר שם מצאתי באמת דויד.

 קופסות כמה וגם עצמות, בה
בונזו.״ של

 מרדכי שינוי, ח״כ 01
שנסיונו העיר וירשובסקי

/יו1ן||1 אירגיו״הגג של לערב״התומה המוזמנים בין היו לוי, גילה וחברתו, |1|
\9/ \ 11 ^1^# בשבוע בתל־אביב בדולפינריום שנערך בישראל, הנכים אירגוני של ן1

 להט, מזיווה תרומתם על לשבחים וזכו לירות, אלף 100 המופע תחילת לפני תרמו הזוג בני שעבר.
חסרי־רכב. נכים להסעת ניידת רכישת לשם נעשתה ההתרמה הערב. בתחילת באי״האירוע את שבירכה

הנכים, אירגוני של ההתרמה בערב השתתף הוא שאף רשות״השידור, מנכ״ל *
 מיכאל הצייר של אמנותי הדפס ערב, באותו שנערכה הפומבית, במכירה רכש י ^ #

 מנחה מיכל. בתו, הציגה הפומבית במכירה הציורים את לירות. אלף 12 של הזדמנותי במחיר ארגוב,
לירות. אלף 25ב־ ליטווינובסקי פינחס של תמונה הקלעים מאחרי רכש ישראלי, אלי השדרן הערב,

 המי, זבולון שר־החינוך, של
 פסק־דין-חמיעוט על להסתמך

 בעניין העליון בבית־המישפט
 לו מזכיר בעיר־דויד החפירות

 תעודה המביא גרוע, תלמיד
 מראה אך שליליים, ציונים ובה

 לו יש ונקיוך שב״סדר לכולם
כימעט־טוב.

 לידסקי צבי הסניגור 01
 המפורסמת שהשוטרת סיפר

 עובד, בטי הצפוני, מהמחוז
 אותה, שייצג כדי אליו פנתה

 קציני- נגד שתעיד בשעה
 היא אם יודע ״איני מישטרה.

 אבל מישפטית, הגנה תצטרך
(עור־ לשעבר, מאשתי למדתי

 עד- את תיאר אלבז, ויהודה
 נבו,ת, עוזי הראשי, התביעה

 נזקק לא שמעולם כסופרסטאר,
יש בעבודתו. אחרים לעזרת
 לו שזכור מה שכל טען ראלי

 מר־ את שראה הוא מהשיחזור
 במקום דקות שתי במשך קום

כלל לו ברור ולא השיחזור,

0  לעיתונאים סיפרה יוכי 1
לחתו בעלה עם הוזמנה שהיא

יהו של בנו עופר, של נתו
 קצין- שהיה מי וולפסון, שע

 תל- במישטרת תביעות־ראשי
רצ שלא אורחים ומלבד אביב,

 במקום ראה שם, לראות תה
 אותה. שצילמו רבים, צלמים

ב תופיע שתמונתה חששה היא
 אחרים אורחים לצד עיתונים
 כד דווקא לאו לטקס, שהוזמנו

הח מכך וכתוצאה צדיקים ל״ו
שיז ממי להבא לבקש ליטה

 פומביים לאירועים אותה מין
 רשימת־המוז־ את לה להראות

מנים.

 סביב שהתארגנה קבוצה 01
ב- שקרא מי צדוק, שלטה

 כן־ דב ח״כ כשביקר 01
ר, אי  פועלי מועצת מזכיר מ

 העיתונים במערכות תל־אביב,
 עובד בו פגש בתל־אביב,

 אחרונות ידיעות של דפוס
 ראשי־התיבות מהם אותו ושאל

 לא מאיר בן תשמ״ב. שנת של
 :לענות הזדרז והעובד ידע

במה מערך שילטון ״תחזיר
רה.״

 סב■ הפרקליט כששמע 01
התו שראטי, (״עוזי״) דין
 אבי־ הרצל של בתיקו בע

 האסיר של בריחתו על טן,
הת ״הוא אמר: הוא מהכלא,

 דרך לצאת מהאפשרות ייאש
 פסק- על (בעירעור העליון
החלון.״ דרך יצא ולכן הדין),

ם ל עו ה ה 2301 הז


