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 בנסייד רבץ נזכר רשימת־מרכז,
ידין. יגאל הפרופסור של הנפל
 צופים תנועת יקימו הם .שוב
.'60לבני־
 הרצל האסטרולוג ■

 קריאה על־פי גורס ליפשיץ
 בקרוב ישוב שוייצמן בכוכבים,
פוליטית. לפעילות

 גלי של הסאטירה בתוכנית ■
 שאל בראש, יתוש צה׳ל,

 טרם מדוע ניצן, שלמה המנחה
 היהודי האסטרונאוט נשלח

 מאיר ענה לחלל. הראשון
 לו יעץ שלו הבן .כי שליו:

 אחרת תשובה כאן.' להישאר
 יצאה סוף כל סוף .כי היתה:
 אינו רבין ויצחק לאור האמת

מקור מהו לשאלה יהודי!'
 שליו: ענה בישבן לצבוט המינהג —

 חזק לצבוט נהוג כליברלים
 אתה אם לבדוק כדי בישבן
 איזה לשאלה מת.' באמת

צוות היה נגרות עבודות

 יחסי־ אשת אס, דפנה ■
 לילדים התיאטרון של הציבור
 מקורית דרן־ חיפשה ולנוער,
 לכבוד ישיק בעלה את להפתיע

 בליל״שבת .40וד הולדתו יום
 שרון הבת אותו לקחה האחרון
 שלהם לווילה מחוץ לטיול

 הוכנה שעה בתוך ברמודאפעל.
 מזון. ודוכני תאורה תפאורה,

 לפני קצת הביתה ישיק כשחזר
 לראות נדהם הוא בערב, 9 השעה

 ואחיו ישיק עבורו. הכינו מה
 הם לאילנה, הנשוי דוקה,
 והבשר הנקניקים מיפעל מבעלי

 אופרות כחובב ידוע הוא אס.
 בן מרדכי הזמר בא ולמסיבה

 היה הטבח לכבודו. ששר שחר
 לוב יוצא פורלטונלו, חנינה
למלכים. בעבר שבישל

 השידור רשות מנכ׳ל ■
 בטוח, ליבני יצחק לשעבר

 תהיה לא הרינונים כל שלמרות
רשת או שנייה טלוויזיה רשת

 יושב־ראש של הפרלמנטרי עוזרו אפלבאום, הדלתות. סגירת
 לילות במה ולפרנסתו להנאתו עובד פרס שימעון העבודה, מיפלגת
 לפה־ זרק הוא חצות אחרי במיסעדה. מישמרת באחראי בשבוע

 אחד אותו ראה הריקות. היין חביות את שבחצר הגדול האשפה
הפועלים.' אחרון הנה .או, לעברו: וקרא אותו, הטביר האורחים,

התו _
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 הרמטכ׳ל אצל ויצמן המשיבים
 איתן, (.רפול״)רפאל לשעבר

 גרבוז: יאיר הצייר ענה
 7861 אצלו מזמין .הייתי

 ולא עסוק שיהיה כדי כיסאות,
 בדברים להתעסק זמן לו יהיה

 .לא אמר: שליו ואילו אחרים.״
 לי מספיק כלום. מזמין הייתי
 צריך לא אני אנשים. לשני ספסל
 ביירות־ כביש עד שיגיע ספסל

 היה תיק איזה לשאלה דמשק.'
 דובר ענה לליברלים נותן הצוות
 (.איצ׳ה') יצחק לשעבר צה׳ל
 הייתי שלהם למועמדת גולן:

 כי הספורט, תיק את נותן
 יכולה שהיא אומרים הליברלים

 .לפי אחרת: תשובה לקפוץ.'
 האחרון־תיק בזמן התנהגותם

 יקראו איך ולשאלה ,אוכל.״
 בנימין של !וטוביוגרפיה

 ראש־ של בנו בגץ, :ב
 השם את גרבוז הציע הממשלה,

 היתה: אחרת תשובה אבן. אבא
אב בנימין  של -תוצאה בגין ז

היסטורי. רגע

 למה? זאת וכל בכבלים. טלוויזיה
 שר־ של השתייכותו בגלל

 י הלא־ למיפלגה החיגוך־והתרבות
 ששר- ומצא חישב ליבני נכונה.
 הדרו־ לפריצת מסכים היה האוצר
 היה אילו התיקשורתי בתחום

חרות. מטעם שר המר זבולון
 שבכרם מלץ דפוס מבעלי ■

 החליטו בתל־אביב, התימנים
 היקצו הם עיסוקם. את לגוון
 בית־הדפוס משטח חלק

 לפני שנפתחה למיסעדה
 לוי, בר־כובבא שבועיים.

 זה .הדפוס אמר: הדפוס מבעלי
 למען המיסעדה הכבוד. לשם רק

 — המיסעדה שם הכסף.'
 אבי של שמו על נקבע המוכתר,

 מלץ, דפוס מייסד המישפחה,
 מוכתר רבות שנים במשך שהיה
התימנים. כרם
 איי־ שערך המסיבה באי ■
 נוח של הנכד לכבוד נתן בי

 ג׳ודי של בנם מוזס, ופולח
 מפסיקים אינם ניר, ועמירם

התיקשורת שר־ בשיבחה. לדבר
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 ולאו קברל(מימין) פרנציסקו על״ידי נושקה היא בתל־אביב השישי יום בצהרי שנערבה ההופעה אחרי
כפיים. לאורחים ולמחוא להתלהב אלוני והשחקנית הזמרת הפסיקה לא ההופעה בל במשך ברסו.

 עם ביחד שר ציפורי מרדכי
 מולדת. שירי פרם שימעון

 ששר ציפורי, הבחין כאשר
 פלמ״ח, שירי גם רבה בחדווה
 .לפחות לו: אמר מזייף שפרס

 שירים של למילים שנוגע במה
לי.' להקשיב יכול אתה
 של בשיבחו דיבר פרס ■

 היה אייבי מה חשוב .לא המארח.
 מה ביגלל בעדו אנחנו יהיה. או

שהוא.״
 בדיחה: פרס סיפר בהמשך ■

 אנשים נשאלו בארצות־הברית
הח ההיסטורית האישיות מיהי
 למנחשים ביותר, בעיניהם שובה
 יהודי גדול. פרס הובטח נכונה
שאלו הנוצרי. ישוע את הציע

 זה ישועי אומר יהודי .איך אותו:
 .מוזס היהודי: ענה מתם? לא

לחוד.' ועסקים לחוד
 הישראלי הקריקטוריסט ■

 כיום העובד לוריא, רענן
 בפחד. חי שהוא מספר ביפאן,
 סטטיסטיקה על־פי — הסיבה
 שנה 60 בכל טוקיו נפגעת

 הרעידה קטלנית. אדמה מרעידת
 אך .1923 לשנת היתה האחרונה

 שהקוריאנים, בכך מתנחם הוא
חושש יפאן בבירת המתגוררים

 האחרונה ברעידה ממנו. יותר ים
 שהקוריאנים היפאנים האמינו

בהם. וטבחו לאסון אחראים
 בטוקיו, ישראל שגריר ■

ב נמצא בן־יודונן, אמרון
של בתלונות עמוס הוא מצוקה.

 ישראלים. מבקרים על כלבו בתי
 נהוג הגדולים בבתי־הכלבו

 דוכני נמצאים הקומות שבאחת
 שם אוכלים הישראלים טעימה.
 ליבם למגינת שלמות, ארוחות

במקום. העובדים של
 אהרון־פא־ עורך־הדין ■
 רשות של המנהל הוועד חבר פו,

 האחרונה. לישיבה איחר השידור,
 שלום. בבירכת הרעים כשנכנס

 הוועד, יושב־ראש לו אמר
.כש ירון: ראובן הפרופסור

 הגיב בשקט.״ נכנסים מאחרים
 במצב־רוח אני אבל .כן, פאפו:
 קצת פה יהיה אם יש מה טוב.
 מנכ״ל התערב הומור? חוש

 לפיד: (.טומי״) יוסף הרשות
 הייתי לא במקומך הייתי .אילו

מעצמי." כל־כך מרוצה
 נוח הוותיק העיתונאי ■

 כדורגל כשחקן מוכר קליגר
 עתה רק .57 גילו, למרות פעיל

 במדי הופיע שם מצרפת, שב הוא
בג שזכתה העיתונאים נבחרת

באולי בכדורגל העולם ביע
 וקליגר העיתונאים, מפיאדת

 הוא שבת מדי ימני. כמגן שיחק
 של הכדורגל במיגרש משחק

ס הספר בית־ אנ  ברמת־ אלי
 הבידור. כוכבי בנבחרת אביב,

 נבחרת במדי גם משחק הוא
 אחרונות, ידיעות שלו, העיתון

 להשתתף מעוניין הוא ועתה
 הליגה במיסגרת בתחרויות
עבודה. למקומות

 אורי המחוזי השופט ■
 חגגו שרח ואשתו שטרוזמן

 בר־המיצווה את שעבר בשבוע
 .טקס ואת עודד, בנם של

 עידית. בתם של בת־המיצווה
 בתלמי־ המתגוררים בני־הזוג,

 ילדים לחמישה הורים הם מנשה,
 יוצאת־דופן מסיבה והכינו
 בישלה שרה האורחים. למאות
 שכלל האוכל את בעצמה

 כאשר ובשרים. חמין ־ממולאים,
 בזמן, הגיעה לא שוטפת־הכלים

 בשטיפת לעזור שרה מיהרה
 היה הסימפטי השופט הכלים.

 האורחים אחד אחר: בעניין טרוד
 לבית. הכניסה את בריכבו חסם
 .שאל אנגליהי. הפורד מי .של

 בין מתרוצץ כשהוא שטרומן
 בני הודו כאשר הרבים. האורחים

 שכה לא לאורחים המישפחה
 לאשתו להודות שטרוזמן
 הוא המסיבה. הכנת על שעמלה

 והוא אשת־חיל מצא שהוא סיפר
 שרה מעשיה. על אותה מברך
 היא במיטבה. רק עובדת אינה

מפגרים. בילדים ממפלת
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 בבואם אי־התאמה בגלל קל באיחור החל הסקס ואשתו. בנו בלווית
 בין וראש־הממשלה. הנשיא שר״הביסחון, הרמספ׳ל, המבובדים, של

 חבר אברמסון, חצן בלווית שבאה רוזצבלוס, פנינה נראתה המוזמנים
לוי. דויד והשיפון שר־הביצוי של תקשירת לענייני ויועצו חרות

ה העולם 7.'2393 הז


