
 ברחוב מסויימות נשים אמרו מה
שים1א? תל-אביב עיריית ראש לסגו הירקווו.

 על בכנסת הדיון בתום !■
והתר החינוך משרד פעולות

 ח״כים. חמישה רק נוכחו בות׳
 סבלנותם. על להם הודה היו״ר
 ״בעיקר הח״כים: אחד הוסיף

שב החינוך, לשר להודות יש
 לא שלמות שעות ארבע משך
 השר השיב כסאו!״ את עזב

 כזו, כסא ״על אלון: יגאל
לוותר?!״

ה מק״י כשח״כ ■1 ש  מ
 הדיבור רשות את קיבל סנה
 את ותקף בכנסת, ויכוח בעת
ב־ חביכי אמיל רק״ח ח״ב

 נטלה ילדים, לארבעה אם איראן, קיסריתדיבה פארה
ארצה. פיתוח את לקדם כדי אקדח, לידיה

חדשים, גתי־ספר לבניית הוקדשו שהכנסותיו בטהראן, שנערך באירוע

 קליעה בתחרות לארכיטקטורה, סטודנטית שהיתה מי השתתפה
 האחורי המושב על עלתה אחר למטרה. יריות 10 ירתה היא למטרה.

הביתה. לקחה והשאח אופנוע, על נשים שיושבות כדרך אופנוע של

 שי — סגה
הממשל בלי
אבידור, שמואל הרב ■
עי על כפר־שמריהו, של הרב
 שלמי הרב של הגיור סוקי

ב נשמע מתי ״נראה מרן:
יחי כי מודיע שדובר־צה״ל רדיו

 גיירה צבאיים רבנים של דה
 הרבנים כל נשים. 10 היום
לבסיסם." בשלום חזרו

שוס־ אליעזר ח״כ ■
 יש כהלכה גיור ״במקום :טל!

ובגורן.״ ביקב גיור עכשיו

הרפור לסידור קרה מה !■
 ח״כ על־ידי ארצה שהושלך מי,

 ? פרוש מנחם אגודת־ישראל
 ב־ המזוקן הח״כ ביקר כאשר

רבנים אליו פנו ארצות־הברית,

 כנימה רק״ח לאיש שנראה מה
 קרא המידה, על יתר ממשלתית

 מדבר כבר ״אתה סנה: לעבר
ממשלה!״ בלי שר כמו

 ד״ר שר־הדתות האם ■
 הוא לא. גבה? ורהפטיג זרח
 מכוניתו מושב על הניח פשוט

 יושב. הוא עליהם כרים, שני
 טוב יותר לראות שיוכל כדי
למכונית. מחוץ הנעשה את

אוז ה גדעון ל״ע ח״כ ■
 מפי ששמע סיפור על חזר נו״

 על מסופר הרוטשילדים. אחד
ב הגדול בפרס שזכה סקוטי

 הוא דולאר. אלף 300 הגרלה:
 דולאר אלף 100 להשקיע החליט

 לשמור אלף 100 טירה; ברכישת
פצ לרכישת אלף ומאה בבנק,
להפ ״כדי פצצות? למה צות.
 למה תעלת־סואץ.״ את ציץ

היש־ ״אם תעלת־סואץ? דווקא

הג׳ינ• ״פנינה מוכר היותר בכינוייה אובוגד פנינה
 החיילים את לבדר היא גם באה ג׳ית״,

 לאורך שיט וערכה ההזדמנות את ניצלה בשארם״א״שייך. המשרתים
דמעות. כדי עד המלחים את הצחיקה בספינה, ים־סוף, חופי

 ואז יפים׳ אורות עם מיוחד,
יע וזה שם רק נסתובב אנחנו

 אם אבל העיר. למראה גם זור
מפה אותנו לגרש מתכוון אתה

 ״בחורה לו: יש בנידון הצעות
 חזות מראה במיני שהולכת

 במקסי בחורה לעומתה, נאה.
העיר.״ את לנקות תעזור ארוך

של הראיונות בערב !■
ה בין הופיע שי, שמואל

 אהוד שיער, מתרגם גם שאר
סיגר עם לבימה שעלה מנור,

חי ראיון כדי תוך בוערת. יה
 לתוכו לזרוק מקום אהוד פש !
שי, זאת שכראה האפר. את ]

בש לעשן אסור ״אומנם אמר:
 את לזרוק יכול אתה אבל בת,

 זה הכוסות, אחת לתוך האפר
את יאשר גורן הרב בסדר.

האח בזמן מאשר הוא הרי זה.
הכל.״ רון

 שמואל סיפר ערב באותו ■
 שלט וראיתי ברחוב ״הלכתי שי:

 גם ארנקים עושים כאן שאומר:
הקונה.״ של מהעור ן

 מתנהג בר־לב, חיים אלוף
 על־כל־פנים זאת רב. בנימוס

האמ השבועון כתב של דעתו
 בר־לב: את שראיין טייס, ריקאי

 רחוק ישראל של 1 מס׳ ״החייל
 נוהג הוא קשוח. אדם מלהיות

 בפני הדלת את לפתוח תמיד
ביש נדירה תופעה — חיילות

״ ראל  והוסיף הכתב כתב ...
 ה־ של האיטי דיבורו על גם

 כל־כך מדבר ״הוא רמטכ״ל:
הת האלופים אחד כי עד לאט,
 למסור לו שיורשה וביקש, בדח

ל מילה בין בהפסקות דו״חות
בר־לב.״ מפי היוצאת מילה

 שר־החוץ נתקל מדוע ■
בביקו טוב ביחס אכן אבא

 בגלל באיטליה? האחרון רו
יש נבחרת בין התיקו תוצאת

כמובן. במכסיקו, ואיטליה ראל

הכסאות מלחמת

 נעשה אנחנו אז ככה, סתם
 יזכרו שכולם שערורייה, כזאת

 אבל ניבהל, עמיעד אותנו.׳״
 את קודם לפתור לנסות החליט
בתל־אביב. החנייה בעיות

 תל־אביב, ניקיון על גם ■1
אפילו העיר. ראש סגן חושב

 יצחק ההסתדרות מזכיר !■
 מה זמן לפני נסע בן־אהרון
ה לשדה כשהגיע לחוצלארץ.

 נציג אותו קיבל בלוד, תעופה
ל אותו וליווה אל־על, חברת
הו חשוב, לנוסע כיאה מטוס.
 במחלקה בן־אהרון את שיבו

למרות המטוס, של הראשונה

ה1 ך | ן |1"1ך !  בשארס״א־ חיל״הים יום לחגיגות חגיע ן
י י י י י ו *-■ י י  מאילת, צבאית בספינת־מיטמר שייך, ״

 לפני הפנוי, הזמן את החיל. יום את לכן קודם יום הינחה שם
ובהשתזפות. בשחייה יהודה בילה האמנותי, החלק תחילת

בן־אהרון של

ך ¥ |1| בהתנדבות הביא מוחא״כף) (מימין, ן
י ■״י י י ״ י י  חיילי בפני להופעה אמנים קבוצת *״ן י* י

 ציון שלום, בהירה הזמרת לידו בשארם־א־שייך. חיזל־הים
 דרום״ ל״צמד השותף גולן דני ברגר, פנינה דרום״, מ״מצמד

 באורגן) (מנגן פיטשון דני של תזמורתו ברקע ,ברקן. ויהודה
 להופעה ים־תיכוניים. שירים שר (במרכז), פיטשון דויד כשאביו,
לשלום. הכמיהה נושא על מקמה שקרא חפר, חיים גם הצטרף

 אלף הציע מהם שאחד רפורמיים
 המפורסם. הסידור תמורת דולר

 לאתר פרוש ניסה ארצה בשובו
 זכר הוא הערך. בעל הספר את

 יו״ר לידי מסרו נסיעתו שלפני
 ישראל ח״כ הכנסת, ועדת

 זכר לא ישעיהו אבל ישעיהו,
חי נפתח אותו. הניח איפה
 גילה שלבסוף עד מקיף, פוש
 בפינה הסידור את הסדרנים אחד

 קיבל פרוש הכנסת. של נידחת
לה ואין — בחזרה הסידור את
אר להשליך ימהר שבעתיד ניח
 אלף ששווה חפץ כזה בבוז צה

דולר.

 התעלה את מפציצים ראלים
 בטח זה — שנים שלוש כבר
מצויץ!״ עסק

רב רמטכ״ל? מתנהג איך ■

 נשים עם פגישה על ■
 סיפר הירקון, ברחוב מסויימות

 תל־' עיריית ראש סגן השבוע
 ״תוך :עמיעד אריאד אביב

 חזות שיפור שמטרתו סיור כדי
 הירקון, ברחוב שערכנו העיר,
העוב נשים כמה אלינו ניגשו

 מאוד במיקצוע רחוב באותו דות
 עמיעד, ,מר ואמרו: מסויים,

 פני את לשפר רוצה אתה אם
רחוב בשבילנו תקים אז העיר,

התיי למחלקת היה שכרטיסו
 ניגש המטוס, כשהמריא רים.

״אפשר לבן־אהרון: הקברניט
 בן־אהרון הכרטיס?״ את לראות
״מצ המשיך: והקברניט הראה
 למחלקת לעבור צריך אתה טער,

 את בלע בן־אהרון התיירים.״
 שערכה בירור ועבר. העלבון,
ל הקברניט, עם אל־על הנהלת

 כי העלה לארץ, שחזר אחר
 לצעדו מניעה שום היתה לא
הטייס. של


