
 שהיה מי סער, טוביה של
 היה פורת גם הטלוויזיה. מנהל
 והציע חדשות, פנים בעד

 קבוע מנהל למינוי עד שאמתין
 החולוני דנציג לטלוויזיה״.

 כשחקן- עתה וחש ממתין, עדיין
 לו שיתנו לרגע המצפה ספסל

 לי ״שיתנו למיגרש, לעלות
 פעם לפחות התפקיד את למלא
 עצמי, את להוכיח כדי אחת

 חדשה.״ בקריירה לפתוח שאוכל
 שיחרורו על הדיון במהלך ■

 אמנון הד״ר של בערבות
התענ בעיקבות שנעצר חלצל,
 החיילת ברצח המופרזת יינותו
 השופט התבדח קדמי, הדם.

 עם טימן שלי הפתח־תקוואי
 תיספורתם. על באולם הנוכחים

 שהוא פסק־דין לבדיחות: הרקע
 בעניין לאחרונה הוציא

 כשנכנס אשה. של תיסרוקתה
 ברוד מעריב כתב לאולם

 את שפירסם נאה, (״בוקי״)
 הצביע פרשת־התיסרוקת,

 ״הנה וקרא: השופט לעברו
התלונן גם השופט הפושע!״

 התמונה כי בבדיחות־הדעת
 היתה לא בצהרון שפורסמה

לטעמו.
הרא חציו שוקי, שוקי ■
 ודורית. שוקי הצמד של שון

 תקליט״סולו באחרונה הוציא
 לאריד־נגן. בדרך לשדרים,

 חברת בעל גם שהוא שוקי,
 ציוד־שמע להספקת סאונד

 השיר, את הקליט לאירועים,
 רוד אבי באולפני מכאן, לכי

בלונדון.
 י חנן הפאראפסיכולוג ■

 שנים במשך שצלל אברהם,
הפאראפסיכולוגיה במצולות

 של מיקומה את לאתר כדי
 גורס דקר, הנעדרת הצוללת

 הטביעה סיבת את גילה שהוא
הצו של לוחות־המתכת שלה:
 פורטס־ בנמל שהולחמו ללת.
 בלחץ- עמדו לא באנגליה, מות,

 שגרמה תקלה אירעה ואז המים.
לטביעה.

 מזכיר בין מבלבלים רבים ■
 ולבר, יצחק הסתדרות״המורים

מיש־ מנכ״ל לבין איש־המערך,

 ציל־ צבי רד־העבודה־והרווחה
 הביל־ מקור איש־הליכוד. קר,
 מתולתל שיער יש לשניהם בול:

 טעויות למנוע כדי זהה. ושפם
 שוולבר השניים החליטו בזיהוי,
 להוכיח כדי בשפמו, מעט יקצץ
 סיאמיים. תאומים אינם שהם

 שבעוד להם הציעו ידידיהם
 כשיתקיים חודשים, תישעה

יתחל הסכם־הרוטציה, בממשלה
 יקצץ, צילקר — במשימות פו

יטפח. ולבר
 שסיגל, (״איציק״)יצחק ■

 שנחת תל־אביבי איש־עסקים
 לעשות התחיל ושם באוסטרליה

 לא חובקי־עולם, בעסקים חיל
 הולדתו. מקום את שכח

 את שם אירח הוא באחרונה
 שיחקה כשזו נבחרת־ישראל,

 חברו הוא כי מיזרח־אסיה, בדרום
סד המאמן של הטוב  יי

 עתה מירמוביץ׳. (״יוסל׳ה״)
 לבניית דולר אלף 200 תרם הוא

 שתחיה הינדה, אמו שם על גן
 הוא השבוע. ייחנך הגן .120 עד

גוש־בניינים מאחורי נמצא

 בתל־אביב. איבן־גבירול ברחוב
 של הטוב חברו גם הוא שפיגל

 הבטיח אשר גאון, יהורם הזמר
 שיר לשיר ואף לטקס לבוא

 בא לבסוף האם. לכבוד מיוחד
 מה, משום העדיף הוא אך גאון,
לשיר. שלא
 מלוני של מיקצועי בכינוס •
 יו״ר דמון, ינוש דיבר אים

 בשיבחו בתי־המלון, התאחדות
 בן־ אברהם הראשון, המארח של

או לא ״היהודים והעיר: תרח,
 כי כמלונאי, אותו להזכיר הבים
 מלאכי — לאורחיו הגיש הוא

 ובן־ וחלב חמאה — אלוהים
 השומעים אחד התלוצץ בקר.״
 הרבנות היום ״כמובן, ואמר:
 תעודת־ את ממנו שוללת היתה

הכשרות!״
 הקבלן של במישפטו ■

 כי המואשם לוין, חיים החיפאי
 ינוביץ, איתמר על העליל
 עובד ועל חיפה, עיריית מהנדס

 כי במחלקת־הפיקוח, אחד בכיר
באו יושבים ממנו, שוחד קיבלו

העיריה דובר באולם קבוע פן

ן ן ךי1ן ן ה  הישראלי(למעלה) פרסלי אלוויס הוא הלא 1ך ףן
11|  שלמה הוותיק הבדרן של בדש״ביגדו אוחז ^1□ _1/

 ושם חבר, לכבוד למסיבה השבוע באו השניים גולדברג. (.ג׳ינג׳י״)
 פרסלי אלוויס משירי שוב לשיר לבימה לעלות מטובי הכל ביקשו
 מלך־ במו בדיוק הנראה טובי, להולדתו. שנה 50 במלאת המנוח,

רב. ברצון זאת עשה העליזות, י60ה״ שנות של הנערץ הזמר

״ו 11\1  לקורבנות בענייגי־סעד שוהה הוא שם מקולומביה, איש״כסית_מיכתב למשה שלח 11ך1 ו
|  ״זה הסביר: ואייבי זבוב״ענק, של גופתו מקופלת היתה הניירות בין הר־הגעש. |11נ ■1 \

שלו. ההומור וחוש אחד כל שלו, הסעד ושליחות אחד כל נאמר: זה על קטן." לזבוב כאן נחשב

□ י ד ך ד ץ1ך  מהעוגה טועמת כספי מתי הזמר של בתו 1ן
בתקליט״ זכייתו לכבוד לאביה, שהוכנה •^![■1 11 1.1
 בלון בידה החזיקה ברית מתקליטיו. אחד של טובה מכירה על זהב,

 והנוכחים האחרון, השישי יום בצהרי נערכה המסיבה ציבעוני.
טל. צבי צילם: דגים. שבמרכזה מלאה, צהריים בארוחת התכבדו

 לא תקופה במשך הירואין
קצרה.״

ב ר ה  ״ח״כ הכהן: מנחם •
 כי ומשוכנע מאמין עמר שלמה
 ולא ישקר לא ישראל מצ״ח
יכזב.״
על שרון אריאל השר •

 ״אני כהן־אבידוב: מאיר ח״כ
בורח.״ הוא ובסוף סוס מגדל

 הנ״ל: על לוי דויד השר •
 גידלתי אני הזה הסוס ״את

לפניך.״
 מרצה נוסייבה, סארי •

 ״תה־ ביר״זית: באוניברסיטת
 לכוכב־השביט דומה ליך־השלום

 ומתקרב, מתקרב הוא האלי.
 ואז כרור־הארץ פני על חולף
ומתרחק.״ מתרחק הוא

 מהמחלקה ועורכת־רין בר יוסי
 כל את רושמת היא המישפטית.

 בר ואילו באולם, הדיון מהלך
 הודעות ישיבה כל בתום מוציא

מהלכה. על לעיתונות
 לראש היתה שעבר בשבוע ■

 גוראל אריה חיפה עיריית
 אחת בעיקבות מרה, תחושה

 בבית־המישפט. האלה הישיבות
 בהן נאחזת העיריה בדרך־כלל

 משום — רב שלל כמוצאת
 בעיריה אחרים בכירים שנגד

 וחקירות תיקים ועומדים תלויים
 הגורל רצה לרוב. מישטרתיות

 דיווח זוהר גבי הרדיו וכתב
 הודעת על בית־המישפט מאולם

בכי שישה כי המישטרה נציג
 בחקירה. נמצאים בעיריה רים

 כ־ימ לשלוח מיהר הזועם גוראל
 הרדיו למנהל חריף תב־תלונה

 לפניו וטען לב־ארי, גידעון
 מתעלם ושהוא מגמתי שהרדיו

 בבית־ה־ המהותיים מהדיונים
מישפט.

השבוע פסוקי
 ועדת־ יושב־ראש •

שי־ דב הכנסת של הפנים
הפרובוק הביקור אחרי לנסקי,

 להתלה־ שהביא בהר־הבית, טיבי
 הרביצו הם ״לי שם: הרוחות טות
 לי כואב בעצם. שמאל בצד פה,
עכשיו.״ עד

גאולה התחיה ח״כ •
 חנקו. הם ״אותי הנ״ל: על כהן

 בצלעות. אגרוף לי נתנו אחר״כו
תחבושת.״ לי יש

 ז׳אק העבודה ח״כ •
 שלושה דחפו ״אותי אמיר:

 כאן, מכה לי נתן ואחד ביריונים
בבטן."
 עיריית ראש סגן •

 ש״ס מטעם ירושלים
 את ליישר ״צריך זאב: ניסים

 אותה ולבנות העתיקה העיר כל
ערבים!״ בלי — מחדש
 המעורב השיכון על הנ״ל •

 בתי־בושת שם ״יש בנווה־יעקב:
 וארסים יהודיות זונות של

ערבים.״
 גד הכלכלה שר •

 הכלכלית: התוכנית על יעקובי
 למשק גמילה תוכנית ״זוהי

ולחברה לו שהזריקו מסומם,

13 2524 הזה העולם


