
 פראפסיכולו- על מדעי למחקר
ה על־טיבעיות. ותופעות גיה
: יצחק כך על עיר מי  לי

מצי איש תמיד היד. ״קסטלר
 מותו שלפני להניח ויש אותי׳
 היה לגביו, הכי־מציאותי הדבר
כמת.״ לעתידו לדאוג

 על ליבני, מפי ועוד ■
 לי (״אין אמנון של מאמרו
 לו מציע הוא דנקנר. אחות״)

הנ ואת אשתו את גם לבטל
 שהטענות מכיוון בכלל, שים
 קלאסיות טענות הן דנקנר של

היי נשים. נגד תמיד שנטענו
 היו ופרוייד איינשטיין נה,

גברים.

 ז בדיחה רק זוהי האם ■
 חאתם הד״ר מעזה, הרופא

ה, ל א ז ע׳ ד־ כ  השי- כי טען א
אב בעזה ל;דל אסרו למנות

האב ציבעי הסיבה: טיחים.
הפלסטי הדגל כציבעי הם טיח
— אש״ף״ ״דגל המכונה ני,

 שלה שהסוס ״מכיוון אירופה,
 אותו להחליף ושצריך נגמר,

 גם הוא השחקנים.״ רוב ואת
 לאמן הצעה קיבל כי גילה,

באי חשובה כדורסל קבוצת
 לנקוב מוכן היה לא אך רופה׳

בשמה.

 מזכ״ל שדמי, נעמי ■
הח אחד, עם יפה עם תנועת

 אשר, בעלה את להפתיע ליטה
 במיסעדה חגיגית, בארוחת־ערב

 מנה בין יום־הולדתו. לכבוד
 בעל עם שוחחה היא למנה,

 זלצרמן, כרוך המיסעדה,
הת מטרות מהן לו והסבירה

 לתרום החליט זלצרמן נועה.
ה לטובת סגורים ערבים שני

 מכירות יערכו שבהם תנועה,
 קודש יהיו וההכנסות פומביות,

 התנועה. של למיפעל־החינוך
 ״גם :בחיוך העיר שדמי אשר

עובדת.״ היא מבלה, כשאשתי

מבאר-שנע העיתונאי ■

 עיריית מועצת ומזכיר העבודה ח״כבן־מאיו דב
בבחי המערך מועמד הוא תל־אביב,

 להטיל הוחלט קטים לבטים אחרי תל-אביב. עיריית לראטות רות
 (״צ׳יץ׳) טלמח עם להתחרות טעומד והוא עליו, התפקיד את

 נאום, לטאת לבימה עולה כטהוא בתמונה נראה בן־מאיר להט.
כיבוי. מטפי המכיל הארגז על חרטומה ״אט״, הכתובת כטמימינו

 ולבנה מבחוץ ירוקה קליפה
 וגרעינים אדום בשר מבפנים,
שחורים.

 טען, גם אבדע׳זאלה ■
 לאברהם האלוהית שההבטחה

 את נתתי ״לזרעך כי אבינו,
 שני על חלה הזאת,״ הארץ

 ״מגיע וישמעאל. יצחק — בניו
 טוען הירושה,״ מן 50׳לס לנו

מסת אנחנו ״אבל הדוקטור,
 הגדה — בלבד 2096ב־ פקים

והרצועה.״

 תל-אביב מכבי מאמן ■
ש השבוע, סיפר קליין רלך
גביע במישחקי נכשלה מכבי

 בקבוק הפסיד שתיל יצחק
 התערב הוא בהתערבות. ויסקי

 עמית, שאול עורך־הדין עם
 של אחותו לנעמי, הנשוי

 עירית שראש נאזוי, אלוהו
 הבא. הנשיא יהיה באר־שבע

ובק בהתערבות, הפסיד שתיל
לבקבוק. עמית את יזמץ רוב

 דוברת יפאלי, מיכל ■
הו השבוע שלחה ר״ץ, תנועת

 בין נאמר שבה לעיתונות דעה
ה למיפלגות ״כספים השאר:
 שהדעת שערוריה הם דתיות

ה ריבוי בגלל סובלת.״ אינה
 באחת רפאלי טעתה טלפונים,
״מיפלצות :ואמרה ההודעות
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*1 י י י ^ - • • ■  בטערח גלגלים עדיין כטיט האיפור, טל הראטון בטלב בדיוק י

 מאופרת, כטהיא הטמאלית, בתמונה לגמרי טונה נראית פנינה מאיפור. עדיין נקיות ופניה
האטה. אותה מופיעה טבטניהם להאמין קטה הצילומים, טני על כטמטתכלים וזוהרת. מטורקת

 האיש לה ענה מייד דתיות.״
 ״הדעת הקו: של השני בצד
סוב הדת אבל סובלת, אינה
לת.״

ה כתב סרנה, ינאי ■
 העיר, כל הירושלמי מקומון
ק בשחקנית מאוהב רו שיל כ

 עם ביחד נכנם השבוע דם.
בירו למיסעדד, וידידים אשתו
 השחקנית את שם וראה שלים,

 עסוק היה סרנה המפורסמת.
ל מבטים בליכסון הערב כל

המל אליהם וכשניגש עברה.
 ״מבדוק!״, ואסר: הערבי צר

?״ ברוק ״מה :ואמר סרנה קפץ

ל עומד תהילה שגעון ■
כו ישראל. את בקרוב שטוף

מת הפופולארית הסידרה כבי
 שש של לסידרה להגיע כוונים

ה מפיקי בתל־אביב. הופעות

 כמי- העניין את מתכננים מופע
 כולל דבר, לכל צבאי בצע

 שישמרו אנשי-ביטחון סידרת
 שבו בית-המלון הכוכבים. על

 לחלוטין לסגור החלים יתארחו
 יתגוררו, שבה הקומה כל את

בארץ. שהותם בעת

י כח״ ■ בן רדזוליו, דנ
 יוכל איך נשאל כברי, קיבוץ

בקי תורנויות־מיטבח לעשות
 כמזכ״ל שהתמנה אחרי בוצו,
הס רוזוליו העובדים. חברת

 תורנויות- עושה לא שהוא ביר
 תורנויות־רפת. אלא מיטבח,

 את וכשסגרו בדיר, עבד בעבר
 בפרות. לטפל עבר הוא הדיר,

 — כמזכ״ל ועתה — כח״כ גם
ה לתורנות להגיע יוכל הוא

ברפת. שבועית

שמואל לשעבר ח״כ ■

 בערב- הופיע פלאטו־שרץ
 לא הוא בתל-אביב. ראיונות

 ישב לצידו לבדו. לבימה עלה
 שתירגם צפריר, רוני עוזרו
 שעליהן השאלות, את עבורו

קלו בעברית פלאטו־שרון ענה
קלת.
יצא זר דודו הזמר ■

בלב קצרצר מילואים לשירות
 לרצונו. בניגוד שהתארך נון,
 במוצב חיילים לפני הופיע זר

שפ סופת־שלגים ג׳אבל-ברוק.
 איפשרה לא המקום את קדה

כש במשך כניסה או יציאה
 לבקש זר של נסיונותיו בוע.

 או חתול-שלג בעזרת חילה
 כעבור הם. גם נכשלו מפלסות,

 כשמזג־האוויר משבוע, יותר
 בגלל לתל-אביב. חזר השתפר,

ל צילומים זר הפסיד השלג
הלימודית. טלוויזיה

 היא טם מלונדון, גאה גליה ״המגילה״. הסרט כבכורת הטבוע נראתהטונור גליה
 הוא לביקור לאחרונה טבא אחר אדם טופול. חיים בעלה, עם מתגוררת

טרה. אטתו עם יחד בא קיטון פז). אביבה הסרט, מכוכבות אחת עם יחד (מטמאל, קיטון אפריים
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