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ביכלר ושמשון פרנקל שלמה מאת:
ם ת ם א מי ת שותים בבוקר, ק ה א פ ק ה עם מושביץ, של ה מני  אנג׳ל של לח
ת לעבודה ונוסעים ם במשרד קרסו. שייבא במכוני ת ם א רי סי ת מ רן א טו ק מי  ה

ם פולק, שיצר טלפני ק מ תנים רקאנטי של לבנ ה ונו א ר ת הו  של מניה לקנו
הריים אייזנברג. הצ חת־ ארו ם ב ת ם א כלי ה או ט ס  שייבא בשר עם פרופר של פ

שקה שותים גיטר, ל מ ם בורנשטיין של ק חי קנ מ  שטראוס. של בגלידה ו
שאתם ם כ ת חוזרי ם רובינשטיין שבנה לבי ת ם א  לעזאזל, ששכחתם, נזכרי
ת שיף. של במלון סוף־שבוע להזמין ח ת שלכם הערב ארו רכב ם מו  של מהדגי

ה מרידוד. חרי ם א ת ת מפעילים א ה א א וגורודצקי, ברנשטיין של הטלוויזי  ול
ת לבלוע שוכחים ם לאיטן, נעצמות עיניכם הורביץ. של התרופה א מכ חלו ב  ו

ם ת ם א אי רוטשילדים. של ערימות רו
ספר ה ה א הז ם הו ר פו שפחות של סי שים המ  שמאכילים האלה, והאנ
ם אתכם, ומשקים עי שים מסי קים אתכם; ומלבי ם מעני  ואשליות, שרותים לכ

ת וגובים הם א חי ם שבה הדרך עושים. שאתם תנועה מכל רוו ת עושים ה  א
ה הונם ק אינ קר זהו עניינם־שלהם. ר שלכם. בעי ר זהו עניינכם־ פו  של הסי

שים ושל המשפחות ה האנ ל א א כמות־שהם, ה סרק. לל שתסיימו כחל־ו ת כ  א
תו א ם אולי תהיו קרי מי לי יותר, חכ שליות. ובוודאי יותר, נזעמים או חסרי־א

★ ★ ★
ספר לכתיבת שניים: חברו ה

ל שהיה )36( פרנקל שלמה ב  עורך בבאר, מוזג פקיד, חרושת, פועל בנמל, ס
ם, עתון טי טונ ה פרלמנטרי, מזכיר ס חרונ א תב - ול  הזה. העולם של כ

חר בניין פועל שהיה )36( ביכלר שמשון סו ט, ירקות, ו דנ טו חר מובטל, ס  סו
א ועתה ממשלה, ופקיד מסעדה בעל אמנות, כלכלן־חוקר. הו
ב כדי תו או זה ספר לכ ר אלפי השניים ק ת־ או  ספרי עשרות עיתונים, גיזרי מ

ת וערכו וביוגרפיות, זיכרונות או ת מ ר. ושיחות ראיונו ת־מספו מר מן רבו  החו
ב היה אפשר שנאסף העצום תו ם, עשרות לכ תב אך ספרי ק נכ  אחד: ר

״המיוחסים״. - העשירים של סיפורם

״כדים״ הוצאת
״אופק״ הפצה:

■ הבלו את הורס אני ■
 )35 מעמוד (המשך
 בבתי־קפה שמסתובב טיפוס לא אני

 ההופעות מיסעדות. של בפתיחות או
 למעריצות אותי. מלחיצות רק האלה

 אני אך נחמד. להיות ומנסה חותם, אני
 הזמר אריק ביו להפריד משתדל
 את לנצל מנסה לא אני האיש. לאריק

הפרטיים. בחיים ההצלחות

 שתהייה מאושר היה אחר אדם ל ^
 היא בית איזה שוש. כמו אשה לו ^■

 לי שיש יודע ואני אשה! איזו מנהלת,
 את הורס אני סביבתי. את להרוס רצון
 רוצה. שאני מה את לעשות כדי הכל
 פינה אוהב אני תוכי שבתוך יודע אני

ותבשיל. בית שקטה,
 שנתיים. לפני הכרתי טלי את
 לי יש ביחד. לגור לאחרונה עברנו
 צורחים אנחנו בלב. שקט מין איתה
 אבל לשעה, בורחים השני, על האחד

מייד. חוזרים
סרטן. מזל בני שנינו

 כשבאה אותה הכרתי רקדנית. היא
 של כמלווה בריקוד הופיעה גם לאילת,

 הפסקה, לנו היתה טולידאנו. אבי הזמר
 לחזור שנה חצי במשך כשניסיתי

הביתה.
 הכל את לעשות רוצה הייתי כל״כך

 הביתה יום כל בא אני לפגוע: בלי
 נמצא כבר שלנו הגט הילד. את ורואה

עורך־דין. אצל

 להתחתן. חולם לא אני זה שלב ^
 של איש בתוך־תוכי כנראה אני ^

 שאני מאז אבל מצחיק, זה אחת. אשה
הנאמן. אריק אני — טלי עם

 להיות צריכה שלי האשה בשבילי,
 בינינו שהסכם שלי, הכי־טובה החברה

 לחפש. אצטרך שלא כרי מטריף יהיה
 לנו יש כי סגור, יהיה בבית שהווידיאו

סכס. על משתגע אני ביחד. לעשות מה
 תהיה שלי שהאשה רוצה לא אני
 לא היא שלה. הגוף כל לי חשוב חכמה,
 אני בסדר. אבל יפהפיה, להיות צריכה

שלי. רק שתהיה לגביה, קנאי מאד
 גם בלהגיד, רק ולא — שלי רק כן,

 לא הראשון. שהייתי הלוואי בלהרגיש.
 לא זה לה, שהיו גברים על לדבר רוצה

 רוצים היינו כולנו הרי אותי. מעניין
 כל את ולמחוק ראשונים, להיות

 יודע אני זה עם יחד אך לעבר! ששייך
תעודת״ביטוח. לא זה שבתולין

החי
— לקאסטהו דרנמה, היי

 התוכנית מנחה ביקש צה״ל ^
 תשובה צה״ל, בגלי בראש יתוש ^

 הוא מלבנון. יוצאים כיצד לשאלה
 את בתוכנית המשתתפים מאחד קיבל

 . לווידיאו. מתחפשים התשובה:
★ * *

מחת 1א רבנות
 של מקורביו הודיעו ירושלים ך*
 כי לשעבר, הספרדי הראשי הרב *■
 הרב של במינוי להכיר מסרבים הם

 מאחר, החדש, הספרדי הראשי
 ק לפטירתם, היחיד ההסבר שלדעתם,

 ספרדיים רבנים עשרה של בארץ,
 הוא האחרונים, החודשים עשרת במשך
 הראשי שהרב על משמים, עונש

 ממישרתו. הועבר הקודם הספרדי
★ ★ ★

לא־אחיד לחם
פרקליטות הגישה תל־אבים ף*
 מאפיות נגד תביעה המחוז *■

 נמצאו שלהם שבלחם על בגוש־דן,
 של זחל אפוי, בדל־סיגריה אפוי, ג׳וק
ובורג. אפוי עש

* ★ ★
המידות הר1ט

 דיון כדי תוך נתגלה, ירושלים ףי
 לשפיטת לשעת־חירום בתקנה ^

 עבירות המבצעים ישראליים אזרחים
 אזרחים ביצעו כה עד כי בלבנון,

 סמים, עבירות בלבנון ישראליים
 אילצו שבו אחד, ואונס ביזה הברחה,

 במשך להתקלח הלבנונית האשה את
 אותה. שאנסו לפני רצופות, דקות 30

★ ★ ★
יחף הולך הסנדלר

 בית־המישפט דחה תל־אביב ^
 ־► מברית־ עולה של תביעת־פיצויים *1

 ממיטעניו גניבות על המועצות
 שני השאר, בין לדבריו, שהקיפו,

 5000 במזומנים; רובל מיליון
 800 שעונים; 2500 מטבעות־זהב;

 50 יהלומים; סיכות 100 מטילי־זהב;
 טייפים ושלושה עגילים זוגות

 השופט, שלדעת מאחר יפאניים,
 עם מתיישבת אינה העולה תביעת

 ביקש ארצה, בהגיעו כי העובדה
 שאותם רובל, 1800 לתשלום הלוואה

 בברית־המועצות. לנושיו חייב היה
★ ★ ★

 ילדסה, ^
שם ילד י**•

 את לקבל מוכנה לא היום עד מי̂ 
 לא היא בבית. שלי החדש הטלפון

 את לי עושה אתה ״איך לרטון: מפסיקה
 לא בטח אני — שם וילד פה ילד זה,

 מספיק לא מספיק. אותך חינכתי
 — נפטר שאבא אחרי לבד, שנשארתי

 שלי? יחיד מהבן לי שיש הנחת וזה
 אצטרך, אני ואם אותי, צריך לא אתה

 תשאר היא בשבילי לשושנה, אצלצל
האשה. תמיד
כזה! דבר על לה תענה לך
 לא אחד. אף להיות מנסה לא אני

 מוכרח אני השנים. במשך השתניתי
 לכן בהם, מאמין שאני דברים רק לשיר

 כל על שלי האחרון בתקליט שר אני
האחרונה. בשנה עליי שעבר מה

 בגדים עם הבימה על עולה אני
 לכן. קודם שעות שש שלבשתי
 החברה לי קרעו בחיפה, כשהייתי
 אך קרוע. בג׳ינס הלכתי כי ״הבדווי״,

 לי יש הובי: לי שיש יודעים מעטים
 אני אפטר־שייב. בקבוקי 80 של אוסף
 שנה. שתים־עשרה כבר זה את אוסף

לי. שאץ אחד אין
 בו משתמש שאני בקבוק יש

 מחדש. עליו לי בא ופיתאום שנתיים,
 בשבילי ולהתבשם, להתרחץ אוהב אני
 מאשה שנודף הריח חשוב נורא גם

אתי! הנמצאת
יריב שולמית

פית־פיתה
 איגוד־צרכנים, הודיע תל־אביב ^
 מישקל־ בדיקות עריכת בעת כי ^

 משקל שלפיהם דברי־מאפה, של התקן
 גרם; 750 להיות צריך אחיר לחם
 פיתות מאות שקלו גרם, 100 — פיתה
 פיתוח מאות שקלו גרם, 100 — פיתה

 אחת אף אך שונות, מאפיות מעשרות
 של למישקל הגיעה לא הפיתות מן

גרם. 100
★ ★ ★

מלאכת־פה שטיח
 מחלוקת בעת תל־אביב ך*
 מוכרי־שטיחים, בין מיסחרית *■

 את מחקה השני הצד כי אחד צד גילה
 קמפ שטיחי להם קורא שטיחיו, שמות

 1_ שהם האשליה את ליצור כדי דייוויד
 ן הושתק הוא אך דייוויד. קינג שטיחי

 קרא ואף כך נוהג הוא גם כי בתגובה,
 ליצור, כדי סופר־פקינג, לשטיחיו

 שמדובר האשליה את הקונים אצל
שנחאי. בשטיחי

★ ★ ★
נזתוק־חנזוץ

 תיירות, לקידום בכינוס אילת ^
 חליפה לבוש לסיני מלונאי ניגש

 כסוכן־תיירות, לו שנראה שחורה,
 _ מטייוואן תיירים להביא לו והציע

 הסיני כי לגלות נדהם אך למלונו,
 אינו הצעותיו, לכל בראשו שהינהן

 להגיש כדי במקום, שהיה מלצר אלא
לנוכחים. תיקרובת
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