
 שלא מאחר החינוכית. התחנה
 לחוקי־התנועה. בריוק ציית

 חדש ערב באולפן לנחות הצליח
 מועד ,5 לפני דקה בדיוק

 התוכנית. של החי שידורה
 עובדי־ את מצא באולפן

״זה במתח. שרויים התוכנית.
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לערב בירושלים. קליק מועדון פתיחת בערב ג׳מילה רקדנית״הבטן

 בשניה לו, נאמר בגללך!״
להופעה. עד לו שנותרה

 ייאספו החמישי ביום ■
 ליברלים שרים, בראשון־לציון

 .חברי־ צוות־טלוויזיה, אומנם,
 ליברלים), ברובם הם (גם כנסת

 הכנסת יושב־ראש כשבראשם
של ראש־העיר הילל, שלמה

 כל אחרים. ומכובדים ניצן מה
הפר חלוקת טקס לכבוד זאת
 בתחרות־ שזכו לחיבורים סים

 את הביל״ויים. על החיבורים
 דוק מכספו, יעניק, הפרסים

 מנשה של בנו מאירוביץ,
 הבי- אחרון המנוח, מאירוביץ

 מסע־ את שהפסיק ל״ויים,
 למען בלונדון שלו התענוגות
כלשונו. הזה," הציוני ״המיפעל

 של במישפטו דיון בעת ■
 דולארים, בזיוף שנאשם אדם
 מבן־אדם ״חוץ הנאשם: אמר

 קונה היה לא אחד אף עיוור,
 באיכות היו הם כאלה. דולארים

 השופט ביקורת!״ לכל מתחת
 בחוש־ הידוע סגלסון, אריה
 ושאל: לנאשם פנה שלו, ההומור

 את להפיץ התכוונת מה? ״אז
 למען האגודה דרך הסחורה

העיוור?"
 נורדון חיים הסניגור ■
 הזה העולם בקריאת שקוע היה

 של אולם־המישפטים בתוך
אבן־ארי, אריה השופט
 באולם. שהתנהל מישפט במהלך
 ואמר הדיון את הפסיק השופט
תוכל ״אולי מעורכי־הדין: לאחד

 אחד אף אך הטלוויזיה, של החדשות מחלקת אנשי הוזמנו הפתיחה
 ירושלמי משמאל: למעלה, מוקדם. פרשו ורובם התלהבות גילה לא מהם

כהן־אהרונוב. אורי מילה: לג גבו מפנה ולמטה, ג׳קסון בכינויו הידוע

 לא שכאן שלך לקולגה להעיר
 עורך־הדין אבל חדר־קריאה?"

 הגליון את לשופט הראה גורדון
 ליזי עם הראיון התפרסם שבו

 כאשר בביטנה שנפצעה שרז,
 ואמר: הריונה, בסוף היתה

 השופט חומר־ראיות:״ זה ״אדוני!
 איך טוב, ״נו ביידיש: ואמר חייך
אמרתי גזוגט:״(לא גורנישט הוב

כלום).
זיו־אב אהרון לשופט ■

 להשתיק מיוחדת שיטה יש
 ביניהם המשוחחים עורכי־דין,

 פנה השבוע המישפט. במהלך
 כאלה עורכי־דין לזוג השופט
 אני זקוקים, אתם ״אם ואמר:
 שופט־כדורגל.״ לכאן אזמין

ה פנ ק ד _ בד
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ת ו ב א
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רהצרחה
הצ מזובשה רקדני •

 ראש־הממשלה עם טלמו
 השתתפו פרס, שימעון

 מה כל ועשו בקוקטיילים
 הכל שיידעו כדי שעושים

 שהכל אחרי בארץ. שהם
 הסתבר גם על״כך, ידעו
 הביאו פנטסטיים. שהם

 חפר חיים ארצה אותם
 צמח, שמואל והאמרגן

 לא האחראי איש אולם
 המוצלח לביקורם פחות
 שמדברים מי הוא בארץ

 נגיד לתפקיד נכבדות בו
אמור עדי בנק־ישראל,

 רוסי אומנם הוא אי.
הת הוא אולם במוצאו,

הפול מהרקדנים רשם
גור לשכנע וניסה ניים
לה עתירי-ממון מים

 הופתע הוא ארצה. ביאם
 למארו- שבניגוד להיווכח

 להם לספרדים, או קאים
 אף יחידה", .גאוות יש

 שעה לא אחד פולני
החלי לבסוף להפצרותיו.

 שחייבים וחפר צמח טו
אר הפולנים את להביא

 יצליח," לא זה ו״אם צה
 אמוראי, את הזהירו

ב אצלך לישון ״נבוא
 ששמו מכיוון זאת בית."

 על האחרונה פרוטתס את
 מזוב־ של ההופעות מסע
 של הרבה לשימחתו שה.

 ל- יותר ועוד אמוראי,
 הצליחה - שימחתם
הצי לכל מעל מזובשה

 מהשלושה אחד וכל פיות,
 ועושר באושר בביתו גר
הזה. היום עצם עד

 לבוא איחר בארץ, הספרדי השגריר משמאל), (ראשוןאגיובנגויה לופז פדרו
 מופע- משתתפי עבור שנערכה חגיגית, לארוחת״צהריים

 הוחלט ריקה", קיבה ״על ארוכה שעה שחיכו אחרי פרים. ללוחם בלדה ישראלי־ספרדי, המשותף, הפלמנקו
 אחד בנאי, יוסי בליפתן. רק להתכבד הספיק רב, באיחור שהגיע השגריר, ואילו בלעדיו, בארוחה להתחיל

הספרדית. בשפה ענה השגריר ואילו הלדינו, בשפת השגריר עם שוחח בהפקה, הישראליים המשתתפים
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