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עליזה. למות השלושים עד יתגלח לא בגין טיימס״. ב״ניו־יורק הפירסומים בעניין הליכוד, נגד המעדן

.מנ הענודה ח״כ את כנסת
אברמו לו אמר הכהן. חם

 ״תגיד :בבדיחות־הדעת ביץ׳
 ל־ הולד עוד אתד> מנחם, לי

 להסית כדי שכולות מישסחות
ב הידוע הכהן, ענה אותם?״

 ״היום שלו:׳ הלשון חידודי
אותם.״ להסית צריך לא כבר

■  הקיבוץ של בסימפוזיון !
 גרם בגיבעת־חביבה המאוחד
 מעורכי שור, חיים המנחה

 אצל לתדהמה המישמר, על
״הז על דיבר הוא שומעיו.

ביהו שלנו ההיסטוריות כויות
מהמאזי־ וכמה ושומרון,״ דה

 אותו שיסו בני־קיבוצים, נים,
בקריאות־ביניים.

 החוקה ועדת יושב־ראש 0י
ס אדי הכנסת, של א ל  מ- קו

בהצבעה. השסיד הליברלים.
וש שנייה לקריאה הגיש הוא

האחי החוזים חוק את לישית
 לשבת כשחזר עבר. שלא דים,

 לסיעה חברו ליד במקומו,
 הוא זיינד, (״זיני״) יצחק

זיי־ אותו שאל משתעל. החל
חו אתה לך? קרה ״מה גר:
 לי יש ״כן :קולאם ענה ?״ לה

 לתוצאות רומז כשהוא .״40:38
ההצבעה. ^

 הוא ומי ידיד הוא מי ■1
 הוועד־המנהל בישיבת אוייבז

ל השתתף רשות־השידור של
בטל מנהל־התוכניות ראשונה

 עורך- שפירא. צכי וויזיה,
 שאיחר פאפו, אהרון הדין

ש שפירא, את בירך לישיבה,
 גלי־ מפקד כשהיה תקף אותו

 שהיה ״מה לו: ואמר צה״ל,
שאפ מה כל עשיתי היה. —
 תיכנס שלא כדי לעשות שר

שנכנסת, סכיוון אך לתפקיד.
 הגיב הצלחה.״ לך לאחל צריך

(״טומי״) יוסף הרשות מנכ״ל
 אומר הייתי ״שפירא, ז לפיד

פאפו, כסו אדיבים שעם לך
לידידים.״ זקוק אינך

 הודיע ישיבה באותה 0|
 של הועד־המנהל יושב־ראש

 שסאפו ירון, ראוכן הרשות
 בקול תוכנית לשדר הוזמן

חב הם ספרים בשם ישראל
 בקוראי־ספרים העוסקת רים.

ה עליהם. האהובים והספרים
 אהוכה הוועד חברת גיבה

שפאפו רואה ״אני מירון:

 לא גדולה. בפופולאריות זוכה
 ר בגלי־צה״ל, שידר הוא מזמן
 העיר שוב.״ הוזמן עכשיו הנה

 רו- נקדימון המננ״ל יועץ
 פופולאריות. אינה ״זו :גל

פאפולאריות.״ זוהי

 לא זעמו על אל־ עובדי 0!
 שפירקה החברה הנהלת על רק

מה חלק על גם אלא אותה,
ה את המסקרים עיתונאים

לי עמדו שבו בשבוע פרשה.
 בחברה, גורליות הכרעות פול

 החשובים כתבי-התעופה יצאו
מ ין רק א דן בחו״ל. לטיול

ם מעריב מו  מהארץ, חדד ע
אחרו מידיעות אאזי ואסיה

חב חשבון על לטיול נסעו נות
 המערב-גרמנית התעופה רת

 ולצרפת. לגרמניה לופטהנזה,
ל נשלחו האלה הכתבים תחת
 מטעם על אל פירוק את סקר

שאי כתבים העיתונים שלושת
בנושא. בקיאים נם

 מרדכי ביקר כאשר 0!
 ממיפעלי באחד גור (״מוטה״)

ר  הוא מנהלו, שהוא מתכת, מ
 פועלים עמית. על להגן נאלץ
 כבר תגמרו ״מתי לו: אמרו

 תחסלו מתי שריד, יוסי עם
?״ אותו

 הוא מדוע נשאל שריד ■
קיצו לא ״אני קיצוני. כל־כד

תשו עונד, הכל בסך אני ני.
חד־משמעיות.״ בות

 של לשעבר המנכ״ל 8!
ם מישרד-ראש-המסשלה מו  ע

ת וסי מארצות־הברית חזר ע
 מטוס- שם. הרווחת בדיחה פר

 למגדל־ מדווח ישראלי קרב
 אזל. במיכליו שהדלק הפיקוח

 ונאמר לנחות, היכן שואל הוא
 נושאת-מטוסים על לנחות לו

 כשהוא התיכון. בים המשייטת
 אנשי־ה- אותו שואלים נוחת,
 נושאת- של האמריקאים צוות

 על עושה הוא מה המטוסים
 שלנו,״ שזה ״חשבתי סיפונה.

הטייס. ענה

0  יהודה הבימה שחקן 1
 זוכים שכאשר גורם, אפרוני

 על- מאוזן מייד הוא בדבר־מה,
 בפרס זכה רק הוא השסד. ידי

 במחזה מישחקו על אשמן
 התברר ואז מפוקפק, אנרכיסט

ב הצגה לשום שובץ שלא לו

 בלית־ יצא הוא הקרובה. שנה
ו שנה, בת לחופשה ברירה
באיטליה. בסרטים ישחק

 מיכתבי כתב אפרוני 01
 כאשר דוכיגא לחגה אהבה

 בה כשפגש מאוד. צעיר היה
 התבייש הוא הראשונה, בפעם
 שנה 40 סודו. את לה לגלות

 קיבלה רובינא כאשר אחרי־כן,
 רב זמן בילתה היא התקף־לב,

פת היא הימים באחד בביתה.
 גילתה ואז ישנות מגירות חה
 הזדהה אז רק המיכתבים. את

 שהוא וסיפר לפניה, אפרוני
האלמוני. המחבר

 ליכני יצחק רשות־השידור
 בשיא מחזיקה שישראל טוען,

ה על המרצה ליבני, עולמי.
ופוליטי טלוויזיה שבין קשר

 תל־אביב, באוניברסיטת קה
ה הארץ היא שישראל גילה

 ארצות- אחרי בעולם שנייה
ה חדשות ביצירת — הברית

 מול העולם. ברחבי מתפרסמים
 סין, את ליבני מציב ישראל

 300 פי גדולה האוכלוסיה שבה
 הרבה המפגרת אך מישראל,

חדשות. בעשית אחריה

 יצחק הפועל מזכ״ל ■1
 באמצע היה אופק (״איציק״)

 הפועל, כינוס של ישיבת־מטה
ל הוזעק הוא בקיץ. שיתקיים

דחו טלפון לשיחת השני חדר
 זו שהיתר, סיפר כשחזר, פה.
 אימה .8ה־ בת רקפת בתו

 לה יהיה שכאשר לה, אמרה
 שתטלפן כדאי בבית, משעמם
לאביה.

ף רבלון מנכ״ל 0! ס  יו
 פעמים שלוש חוגג שטייגר

 בפעם .60ה־ הולדתו יום את
ל מסיבה ערך הוא הראשונה

 בתל- במועדון מילדות חבריו
לכ נערכה השבוע בסוף אביב.
 מסיבה החברה על-ידי בודו

 תיערך הבא ובשבוע בפאריס,
 ב־ יום־הולדת מסיבת לכבודו

ניו־יורק.

כר אסתר הציירת ■1
ה בחיי מיפעל המנהלת מל,
 מנכ״ל את הזמינה יום,יומ

 שיפתח מישרד־ראש־ר,ממשלה
 שבעלה ברטל, תערוכתה. את

ב ראש־שירותים הוא אריה,
 בעבר עבדה על, באד־ טיסה

כ תריסול. התריסים בחברת
 שמואל־ מתי של מזכירתו

השו אחד אז היה הוא כיץ.
במיפעל. תפים

 ועדת־דכ־ של בישיבה 0!
 יחסי לובנו הכנסת של ספים

המ האירופי והשוק ישראל
ה שליד הכלכלי הציר שותף.

ש כן־חורין, אלישיב שוק,
 הנושא, על להרצות היה אמור

 נמצאת שבחדר־ד,ישיבות הזכיר
 ב- העובדת שחורי, יהלומה

כ והמוכרת מישרד־החקלאות
 מבינה ״היא בעניין. מומחית

 תסובב היא ממני. טוב יותר בזה
 שאלו הקטנה.״ באצבע אתכם

 ענתה אצבע?״ ״איזה הח״כים:
 של הקטנה ״באצבע שחורי:
הרגל.״

עיר ראש נשדד כאשר 0!
 יצ׳״)׳(״צ שלמה תל־אביב, יית

הת לא הוא בניו-יורק, להט
מ האסטרולוגית לשודדים. נגד

 לשודד ויתרד. לא תמיר רים
ל זכתה כד ובעיקבות בודד,

 ושבים מעוברים כפיים מחיאות
ב פבעל־דוכן מקורית ולמתנה

מ בדרכה שהיתה תמיר, רחוב.
 נשארה ללום־אנג׳לם, ישראל
 בניו- אחדים שבועות במשך
טיי היא הבקרים באחד יורק.

ל והתעכבה ,14,־ר ברחוב לה
 משך פאטנטים. מכירת דוכני יד

 לחיתוך קטן מכשיר עינה את
הר בו מביטה בעודה ירקות.

 את לפתוח מנסה שמישהו גישה
 היסום ללא שלה. התיק רוכסן

ב והיכתה ידה את הניפה היא
כשהסתו השודד. של ידו כף

לא הבשר בריאת תמיר בבה
 גדל-ממדים שחור ראתה חור,
 שפתיו את ונושך בידו אוחז

 שהבחינו ושבים עוברים מכאב.
 השודד כפיים. לה מחאו במחזה,
 ובעל במהירות, לנום התחיל
 את לה להעניק החליט הדוכן

במ הירקות לחיתוך המכשיר
ה מה השודד ידע אילו תנה.
 שהוא להניח סביר התיק, כיל
ת הכיל התיק איתה. נאבק היה

 כסף וסכום יקרי-ערך כשיטים
רב.
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 החברה של המאזן כי שהוכיחה אלכשנדר, אסתר הכלכלנית של מאמרה את רבה בתשומת״לב קרא
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