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החכמים
השבוע באמצע יורדים

שלך. הנסיעות סוכן את שאל
 השבוע(א׳-ו׳), אמצע בימי ודווקא החודש. מתחילות באילת האמיתיות החגיגות

 כך כל נשים במחירים שלה, הנפלאות ההטבות כל את מתנת כשארקיע
אשראי* כרטיסי באמצעות לתשלומים אפשרות ועם

כוכבים. 3 במלון לילות 2ל־ זוגי, בחדר למבוגר
8החלנד 0 ש׳5;8

 לאילת ושוב הלוך טיסה
 ירושלים או מתל־אביב

מחיו בתוספת (ומחיפה
 בחירה לפי ארש

 5,4,3 מדרגה במלונות
כוכבים.

 אמצע בנופש תהנה ממה
השבוע:

 שעות 24ל־ 4 מסוג ו/\*5 מכונית
 £9** ובטש, ק״מ כולל (לא

מוגבל). המכוניות מספר

 ישראכרט אשראי(ויזה למחזיקי *
 לשלם אפשרות דיינרס) או
לדולר צמודים תשלומים 6ב־

 למחיר 5־/״ ובתוספת
בשקלים הנקוב המבצע

 יאכטה על שייט יום
 או צהריים ארשת כולל
 - אחרת מתנה

הסוכנים. אצל פרטים

לנופשים
 אילת לגונה במלון
 חינם שלישי לילה

בוקר. ארוחת+
 במלון לנופשים
 רביעי לילה אמריקנה

בוקר. ארוחת+חינם

שתו בכל והזמנות פרטים  אוקיע: מ
 .03־413222 טל: תל־אביב,

 ירושלים, .04־643371 טל: חיפה,
 .053־23644 טל: נתניה, .02־225888 טל:

.067־44117 טל: קרית־שמתה,

ארקיע. עם ממריאה שראל
צ׳רטר ארקיע טסים לאירופה

פיזה • פלסה • כרתים רודוס• • אינסברוק • מינכן • פרנקפורט • לונדון • פריז •
לי• סט• •נפו געאה״טריי

 לתלמידתי
הולנדר שמעונה

 למלכת היבחרך עם
ישראל של היופי

ת ו כ ר ב
לדוגמנות ממורתך

פלטשר ל^ה

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

ן ת י י א ח י מ . ע
הדברת״מזי/זים

3 תיקנים להדברת מומחים
קי לץ, תוללי סדוקים), 1 חי 1 1 1 1 3 

ובגדים. ספרים
*48*111 2272 ת.ד. .18 מודי/רן רח־ רמת-גן,

7.טל 9 0 1 1 4 5 - ק מס־!* רעו־ 6 ס ^4*1/75 ע " * *
ורכוקך בריאותך לל לזמירת

 את ולרענן להרחיב הרוצה 30/31
 דומים זוגות להכיר מעוניין החברתיים, קשריו

 היום־יום משיגרת לצאת והמחפשים כמוהו ומרגישים
מין. למטרות הכרויות במיסגרת שלא

רמת־השרון ,1071 ת.ד. לכתוב:

 או&ר שאני מה כל .על 61
 להעביר חמור איסור יש כאן,

 קציז-חינוך אמר לעיתונות,״
ם החדש ראשי  לכל אלדד יו
 היחידה, של המילואים חיילי

 לשיחה הראשונה בפעם שכונסו
 בתל־אביב. בבית־החייל עימו

 כל את כינס אלדר תת־אלוף
ה והנגנים הזמרים השחקנים.

 הווי- בענף במילואים משרתים
 דברים להם לומר כדי ובידור

 נצטוו נכנם כשהוא כדורבנות.
 אחרי רגליהם. על לעמוד בולט

 את לפרסם עליהם אסר שהוא
 באמצעי־התיקשורת הדברים

מש רבים שאמנים גילה הוא
ב להופעות מיציאה תמטים
מודי במילואים אמנים לבנון.

 חולים שהם האחרון ברגע עים
 נפגעים אלדר, כדברי ואז,

אחרים.

ה תור הגיע אחר־כך ■
 השחקן לדבר. מילואימניקים

 וישינסקי שלמה הוותיק
 בהופעות בטיחות שאין התלונן

 קצין- לבימה נקרא אז בלבנון.
 שדיבר הצפון, מפיקוד חינוך

 הקיימים, ההסעה סידורי על
 היפגעות. סכנת למנוע שנועדו

 לא זה ״אצלנו וישינסקי: ענה
 סיפר הלל משה הזמר היה.״

 לאבטח שנועדו כלי־הרכב על
 רמי בדרך. ונעלמו אותו

 קטע ראש־מדור־בידור, קירר,
 אקשטיין גרי הזמר אותו.

 טיב על זאת, לעומת התלונן,
 להופעות המובא ציוד־ההגברה

בצפץ. אמנים

 נופך־ יצחק הצלם ■
הצהרון בעלי ממישפחת מוזם

 בוודאי יודע אחרונות ידיעות
 הצהרונים. במכירות מוביל מי

 פגש הוא באילת בנמל-התעופה
 נופך-םוזם מעריב. שקגד, חבר
 וליד העיתון את מידיו לקח

 ביותר הנפוץ ״העיתון הכותרת
 :בסוגריים הוסיף הוא במדינה״
״מיל׳״.

 בכנסת, הדיונים ביום '9
 כבר הפגרה, באמצע שזומן
הרא במיזנון. בדיחות נשמעו
 תפוז ביו ההבדל ״מהו שונה:

 אתה בתפוז ז ומילחמת־הלבנון
למה.״ לפחות יודע

 ״מדוע :שנייה בדיחה ■
 בגין!׳ ,בגין! הצועקים אותם

 אם כי ז אגרופיהם את קופצים
מ יפלו הם אותם יפתחו הם

העצים.״

 קשורה שלישית ובדיחה 8
 ״האם רוזנכלוס. בפנינה

התוכ את צה״ל בגלי שמעת
 רוזג־ פנינה על שניות 30 נית

אן בלום.  שלא, בוודאי — ל
שניות.״ 12 אחרי גמר הקריין

 הופתעה עצמה רוזנכלום ■
קיב כאשר אחדים ימים לפני

 שהציג מאדם טלפון שיחת לה
ה בסניף כפקיד־דואר עצמו

 שאל הוא בתל-אביב. מרכזי
 מדביקה לא היא מדוע אותה

שו שהיא מיכתבים על בולים
 העיר שהטלפון רוזנבלום, לחת.
 מופתעת. היתה מהשינה, אותה
 וביקשה שהתאוששה אחרי

 במד, הבינה היא נוספים פרטים
דב את שקרא מישהו, מדיבר.

 של החדשה השרה על ריה
 כפי דורון, שרה הליברלים,
 (״סיבת־ הזה בהעולם שפורסמו

 החלים )2381 למערכת״ בים
צרי מרכז־המיפלגה חברי שכל
ניס דורון כך. על לדעת כים
 ובין שבינה בקשר להמעיט תה

 חמתה את ועוררה הדוגמנית
שהח האדם אך רוזנבלום. של

 ד המיכתב את לשכפל לים
 בולים להדביק התעצל לשלחו

ש פקיד־הדואר המעטפות. על
 דומות מעטפות חבילת ראה

 אחד את פתח ובלתי־מבויילות
 סיב- את בו ומצא המיכתבים

 הוא וכך רוזנבלום, של תבה
 מה ברור לא עתה אליה. הגיע
 שיועדו המעטפות עשרות גורל

מרכז־המיפלגה. לחברי
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2353 הזה העולם


