
אנשינו
 הע־ חדשים. לסטודנטים פים _>

ל מיהרו הנגב בבירת תונאים
האוני נשיא של לביתו טלפן

 שהוא גזית, שדמה ברסיטה
לש אמ״ן וראש (מיל.) אלוף
 סירבה גזית של אשתו עבר.

״ב :בשמו וענתה אותו להעיר
 לשאלות משיב לא הוא לילה

 גזית כינס למחרת עיתונאים.״
 להשיב כדי עיתונאים, מסיבת

הסטודנטים. אגודת החלטת על
 בלילה סירב מדוע נשאל הוא

 גזית: ענה להם. לענות הקודם
באמ אותי מטרידים ״כשאתם

 ממי- יותר לא אתם הלילה צע
ש הזכיר, הוא ציבורי.״ טרד 4

 עמד הוא אמ״ן, ראש כשהיה
ה בשעות אותו שיעירו כך על

 צריך שהוא מיקרה בכל לילה
 אינה עיתונות ולדעתו לדעת,
ב תגובה ממנו שדורש אירוע
 הב- העיתונאים השינה. שעות

 לדעת וביקשו לחצו אר־שבעים
ע אותו. להעיר אפשר כן מתי

 טוב- לחשוב ״תצטרכו :גזית נה
 חשוב מספיק הנושא אם סוב
 נא בעיקרון אותי. להעיר כדי
בלילה.״ אותי להעיר לא

 אביבי התל המהנדס 8•
 על מאוד כועס והדינגר רדף
ו ג׳ומייל, אמץ לבנון, נשיא

ל טובות סיבות לו יש לטענתו
 1943 שבשנת מספר הוא כך.

ש לבנון, הימנון את הקליט *•
 ה־ את עצמאותה. את אז קיבלה
 מרק המלחץ חיבר הימנון
 הועבר ההימנון ותקליס לכרי,

בע ״גם לביירות. ברכבת אז
לעזר זקוקה לבנון היתד, בר

 לג׳ומייל נתן צה״ל עכשיו תנו.
 מגש על השלמה מדינתו את
התודה.״ וזאת דמנו, של

ר המשורר ■ אי ל־ ס ויז

לע לטפוח לצערו, יכול, טיר
ו שכתב שיר השכם. על צמי

ב 1978 באפריל 2ב־ שפורסם
התג דבר, של הסיפרותי מוסף

 יותר קצת כעבור במלואו שם
 הוא השיר שם שנים. מארבע
 על מספר והוא יבוא, וזנזשך

״המילחמה :מילחמת־הלבנץ
ו המדיניות./ של המשכה היא

 הגליל של המשכו הלבנון דרום
ש טיבעי אך כן על / העליון
 בל- מילחמה תערוך / מדינה

 המשכה הם הנעורים // בנץ
 הלבנון ודרום / הילדות של

 על / העליון הגליל של המשכו
 ונערים מילדים טיבעי אין כן
/ בלבנון בזה זה היורים /  ה- /

הר של המשכה היא קברנות
 המשכו הלבנון ודרום / בנות

 תי- כן על / העליון הגליל של
 / הצבאית קדישא חברה כרה

/ בלבנץ רעננים קברים ה /
הפט של המשכה היא עיתונות

 המשכו הלבנץ ודרום / פטנות
 שד כן על / העליון הגליל של

 / ראש בכובד העיתונים קלים
 בלבנוןן המילחמה הישגי את
/ ה של היפוכה היא השירה /

בג וגם הלבנץ בדרום אמירה
 כמו הנאמר כן על / העלית ליל
 למילח- נצא ועוד / נאמר לא
בלבנון.״ מה

 וי• מרדכי שינוי ח״כ 9'
 עזר על מאוד כועס שדכפקי
 ״במילחמת־הלבנון וייצמן.

 הוא ייעשה. שלא דבר עשה הוא
 בעד עמדה. להביע צריך היה
שתיק לשתוק. לא אך נגד. או
ש אחד. דבר רק מוכיחה תו

ב חשוב הכי האיבר לו חסר
 דנציג איתן המראיין, גוף.״
 ״אני הדעת: בבדיחות העיר
 לאותו מתכוונים שאנו חושב

״אני וירשובסקי: ענה איבר.״

של ערוותה את בכף־ידו מכסהגילעד אפרים
מבע גילעד, עירומה. נערת־כרזה

הצגת- אחרי למסיבה הוזמן ,2 ולב 1 לב החדש בתי״הקולנוע לי
הנערה. של כבודה על לשמור והחליט שלו, בקולנוע בכורה

ה הז ם, ל עו 2358 ה

 ירדו השניים צפריר. שלמה התפאורות ומכין הצייר אביה, את מאכילהצפריר סיגלית
צפריר, של בת״זוגו שזוהי בטוחים היו ורבים סמוך, למועדון מביתם

תל־אביב. באוניברסיטת סטודנטית בתו, שזוהי הסביר לזהותה, כשנשאל צעירות. בלוויית תמיד הנראה

 על בכנסת הדיון בעת ■
ההפ חוק ישום לסדר הצעות

 על המערך ח״כי שמרו לות,
 האולם את יעזוב שלא הרצוג,

 הרצוג — הסיבה ההצבעה. לפני
יצ הראשי הרב של בנו הוא
 חשש והיה הרצדג, הלוי חק

יצ ולא המליאה את ייצא שהוא
ה של לסדר הצעה בעד ביע

מערך.

 יעוד בימאי־הקולנוע 8
יו ערן, דורון וחברו לכגון

 ח״כ של לענייני־תיקשורת עצו
או הם הדיש, מיכה המערך

לב ילדותם. משחר קולנוע הבי
בידי כעיתונאי גם העובד נון,
 לבלות נהגו וערן, אחרונות עות

 בתל־אביב, בבית־קולנוע שעות
ו יומית להצגה נכנסים כשהם

 ההצגה אחרי לביתם חוזרים
 לחבר החליטו השניים השנייה.

 חברה והקימו פרנסה, עם הנאה
 ב- במתנ״סים סרטים להקרנת

מתקיי שאחריהם רחבי-הארץ
מ ראשון בשלב דיונים. מים

בל ישראליים סרטים על דובר
 על- בחיוב התקבל הרעיון בד.
 במושב גדרות. חבל חברי ידי

הס יוקרנו שם בדרום, עשרת
ה ייבחרו החבל, לחברי רטים

ב הקהל לפני שיוצגו סרטים
 הרכז יוזמת לפי :מיוחדת דרך

 יבחרו הכום, כני הקהילתי,
 דעת־ מישאל באמצעות הסרטים

קהל.

 המין איבר את לעצמך ״דמיין
 די־ נקודת כשעון. האישה של
 השעה מחוגי בין נמצאת ג׳י
.״1ו- 11

זו עזרא הפרופסור 9
 עצמאות, רשימת ראש הר,

המו חברי לפני לנאום הוזמן
ה המיפלגה של הכלכלית עצה

שהממ הטוען זוהר, ליברלית.
 כלל להתערב צריכה אינה שלה

 יכול אינו שהוא טען במשק,
מ הליברלית למיפלגה להצטרף

 מדי סוציאליסטית שהיא שום
מ הסביר הוא בהמשך עבורו.

מקופ עדות־המיזרח בני דוע
 דווקא נובע הפער לדעתו חים.
 זו ובדרך בהם, שתמכו מכך

נחשלותם. על שמרו

מע של הכלכלי הכתב 8
 החליט פליישר, עמירם ריב,

 מישראלים הרחק לנופש לצאת
 הרחק ובעיקר אחרים, נוספים

 הוא שאותם ממשקיעי־בורסה
ליוגו־ נסע הוא יום־יום. פוגש

 תצוגת־האופנה מסלול על מתפשטתקוליק אפרת
רק קוליק, בגדיה. את להחליף כדי

 בתצוגת לדגמן באה פרנקפורט, עלמה של בסטודיו המלמדת דנית
חולצות״מיזע. של חדש קו שהציגה דורין, עלמה, של אחותה

 אני מתכוון. אתה למה יודע לא
 חוש חסר לעזר לאף. מתכוץ

פוליטי.״ ריח

הכנ של החוקה בוועדת 8
 אך ח״כים, 14 אומנם חברים סת

 בישיבות מופיעים קבוע באופן
 הרצוג, חיים מחציתם. רק

 ומרדכי אדוני שולמית
 נוספים וארבעה וידשוכסקי,

 :מיקטרות כולם המעשנים
 גרנות, אליעזר וייס, שכח
הווע ויושב־ראש שחל משה

ל שהתחיל קולאס, אלי דה,
 ויר- לאחרונה. רק מיקטרת עשן

ה נגד בתקיפות לוחם שובסקי
 של האחרונה ובישיבה עישון,

 לסדר. הצעה הציע הוא הוועדה
ה יעשנו. לא בחדר שהנוכחים

 אינו ״הוא :וייס כך על עיר
טר לו יש אך לעישץ, מתנגד
 מתקופת עוד מיקטרות אומת

ידץ.״ ייגאל

 השיגו הם שם גם אך סלביה,
 עצרו בלגראד ברחובות אותו.
 לו: ואמרו שניים ברחוב אותו

 אותך שפגשנו מזל ״פליישר,
 לישראל. טסים אנו מחר פה.

 לקנות כדאי מה תגיד, תגיד,
 טיפ, זרוק ז הבא בשבוע בבורסה

״אד, !

ה ספוט?״ ה״ג׳י מהי 8
 ש- מספר, שקד עמי סקסולוג

 בין בארצות־הברית שיחת־היום
 נקודת נמצאה אם היא נשים
 גירוי מקור היא זו נקודה הג׳י.
 האישה, של באיבר־המץ חדש

בש בכתבה לראשונה שנחשף
 ניתן גרויו ועל-ידי טייס, בועון
 שקד הד״ר לאורגזמה. להגיע
הנקודה נמצאת היכן נשאל


