
נתנו לא הרופאים
הניתוח לחדר להיכנס דייו למשה

וייצ־ לעזר נודע איך 6
 ♦י שאול בנו פציעת על מן

 חיים הרמטב״ל, כי לו הודיעו
 עימו לדבר מבקש כר־לב,
 לשאול!״ משהו ״קרה בטלפון.

 ״אבל והוסיף: מייד. וייצמן אמר
 נהרג. לא שהוא השם ברוך

 בר־לב היה לא זה במיקרה
להו בעצמו בא אלא מטלפן,

דיע.״
בר־ את וויצמן כשקיבל !■

 הרמט־ אליו דיבר בטלפון, לב
 ״שאול כדרכו. איטי, בקצב כ״ל

 ״מעבירים בר־לב, אמר פונה,״
 משם לעורף, בהליקופטר אותו

ל בהליקופטר אותו יעבירו
 בראש.״ נפצע הוא ירושלים.

 גילה זאת, כל שאמר אחרי רק
חומ את המתוח לוויצמן בר־לב

 ״הוא שאול: של פציעתו רת
רוו אנחת מינוס.״ בינוני פצוע

 והוא וויצמן מפי נפלטה חה
 בר־ ״יופי!" הטלפון: אל פלט
 זו תגובתו את הבין לא לב
 באידיש: לו השיב וויצמן, של
יופי!״ יענער ״א

 בירושלים, בבית־החולים ■
 החיילים כי לבנו עזר סיפר

 כי למסור ביקשו שלו במוצב
 שאול, השיב אותו. אוהבים הם

 ההומור חוש את איבד שלא
שלא!״ להם היה ״חסר שלו:
 שאול, של לדודו גם ;£|

 היה דיין, משה שר־הבטחון
 הוא לפציעה: בקשר להגיד מה

הני בשעת נוכח להיות רצה
 לוותר ממנו ביקש עזר תוח.

שהרופ בטענה הרעיון, על
שאלו להתרגש. עלולים אים

טו המפד״ל ח״כית אל כנסת
 אליה רכן סנהדראי, ב

 האחרון ״בזמן באוזן: לה ולחש
וה ויותר, יותר מתחתכת את

 יכולות צעירות — שלך לבוש
 להתלבש.״ איך ממך ללמוד

 על למיקוניס טפחה סנהדראי
חבר ״אתה לו: ואמרה הכתף
 למקורביה: אמרה אחר מן.״
/ בחו־ הם סנה וגם מיקוניס ״גם  
 חבל כמה אבל נחמדים. רים

קומוניסטים.״ שהם

 של הניצחית המזכירה
 אי" ככה הפועלות, מועצת

קי על עדיין כועסת דלפון,
ה ברשימת החברות של פוחן

 לכנסת, המערך של מועמדים
מ שנה כמעט שעברה למרות

 סטטיסטיק־ בבה, הבחירות. יום
 הו־ נגר טוענת במיקצועה, אית

ה מספר של ההדרגתית רדתן
 שאינה תופעה בכנסת, חברות

 המציאות: את לדבריה משקפת
הראשו בכנסת ח״כיות 11מ־
 מאיר, גולדה שמונה, היו נה

שמ יהודית מימון, עדה
 דרורי, הפיה חוני,

 למדן, חנה נצר, דבורה
 עצמה ובבה אילנית פייגה

 היום ואילו העבודה ממפלגת
גולדה, לשש: המספר ירד

 גז, מטילדה הרמן, זינה
 אדבלי־אלמוזלי־ שושנה

 פיינכרג-פירני עדה נו,
גרוסמן. וחייקה

להתנ יכולה אחד בדבר 6!
 ביתר גם אידלסון: בבה חם

בשפל. הנשים עיסקי הסיעות,

להש לאנגליה, יצא הישראלי השפרים צמדה1ולי דויד
ששון, וידל המפורסם הספר אצל תלמות

 המים, מלכת כתחרות למועמדות התיסרוקות את לעצב שיוכלו כדי
כחודש. בעוד לחזור מתכונן הצמד באירופה. האחרונה האופנה לפי

 סירבו. הם וגם הרופאים, את
שבוע לפני נוכח הייתי ״אני
 דיין. אמר לב,״ בניתוח יים

 מה התנגדו. לא שם ״הרופאים
 שיב־ אחרי אצלכם?״ בסדר לא
 ״אני ואמר: דיין, ויתר נוע
 מתחת מכה זו אבל אכנס. לא

 לכם אשכח לא ואני לחגורה
זה!״ את

 ויי־ שאול של מצבו ומה 89
 ומחלים הולך הוא עכשיו? צמן

 בית־החולים את בקרוב ויצא
הוריו. בבית למנוחה

 וייצמן עזר אותו על 8
 דניאל דבר כתב השבוע כתב

 על לדבר מרבה ״הוא ז בלון*
 אין הגרוע׳. הישראלי ,הנהג

 ממינויו העיקרי ההישג כי ספק
 הוא לשר־התחבורה וייצמן של

 לנהוג התחיל אחד גרוע שנהג
כחוק.״

 שמואל לשעבר ח״כ 8
ה־ במיזנון ניגש מיקוניס,

 לסיעות היו הראשונה בכנסת
 רהל ח״כיות: שלוש האחרות

 רזיאל■ אפתר מויצ״ו, כגן
 פר* ושושנה מחרות נאור
 ( הכלליים. מהציונים ז״ל פיץ
 רזי־ :שתיים בבית נותרו כיום

 מה־ סנהדראי וטובה אל־נאור
מפד״ל.

 26 מכל נוספת: נחמה 8
 הכנסות, בכל שכיהנו הח״כיות

 שושנה נפטרו .24 היום חיות
מ טברסקי. וז׳ניה פרסיץ

לשו רק כי נראה השאר כל
לח סיכוי יש אלוני למית

בכנסת. מקומה את ולתפוס זור

 והתעשיה המסחר שר ₪
הש פיתח מגח״ל ספיר יוסף

 רווחים לגבי משלו תורה בוע
 מיפעל בעלי על בדברו והפסד.
 ״אינני הכריז: הכושל, הלטקס

 שלושה שהפסידו עליהם מצר
 הייתי להיפך, לירות, מיליון
ידעו שלא על אותם מעניש

החומש״ ״שירי את עתה מגייםבוני□ שמואר
מאנגר. איציק של ,,המגילה״ מתוך _

 נכונות. תנועות שחקניו לפני בונים מדגים פעלתני, לבמאי כיאה
קצרים. במכנסיים בונים מסתובב החמים, הקיץ ימי בגלל

1̂

 חיי שהפזמונאי אחרי ■
 ה השישי ביום פירסם חפר
 מזו הוא בה מקאמה, חרון

 1* נוחאנ בלשון: הרוסים את
 לך שיגמר (ואניח) לך ניס

 תחט ואתם / להילחם חשק
 חו משנפוליאון יותר אצלנו

 וו לך נכניס אנחנו / אצלכם
 ב על רחמים שתבקש עד יה,

 ח סופות אותך נאכיל / כיים
 של בחמסינים אותך ונייבש

.קיץ .  מא השיר הבהיל / .
 הקרמ סמכוש, איצ׳ה את

 מכפר הגובלנים ומייצר קאי
 א תפס איצ׳ה עין־הוד. אמנים

 והו תל־אביבי בבית־קפה חיים
 עושו אתה ״מה בו: לגעור

 ביני המסכטך הוא אתה הרי
 יקר! הרוסים הרוסים! לבין
 על ויעלו יתרגזו שכתבת, מה
באמת!״ נו

 להצלחת הסיבה היא מה 8
 הכדור! נבחרת של היחסית

 ו הגביע במשחקי הישראלית
 ר,תשוב את במקסיקו? עולמי
 ו קפטן השבוע נתן על־כך

 (״מוטלה׳ מרדכי נבחרת,
 עשוהו מה שגילה שפיגלר,

 הנבחרו של המרכזי והחלוץ
 פייגג (״שייע״) יהושע
 נג המשחקים לפני בוים,
 0:0( ואיטליה )1:1( שוודיה
 ופי׳ אני רציני, משחק כל ״לפני

 ול בטלית מתעטפים גנבוים
 מיוח פסוק איזה יש פייגנבוים

 עזו זה באוסטרליה זה. בשביל
 אורוגוו* נגד המשחק לפני

 לפג ונכשלנו. להתעטף, שכחנו
 ואיטל שוודיה נגד המשחקים

 יפו פעל וזה התעטפנו, יה
 שההתאחדוו מספרים מאוד.״

 ש מלאי כבר הזמינה לכדורגל
הנבחרת. חברי לכל טליתות

 גם שישלם דיווחי, מיפעל לנהל
לעובדים.״ שכר וגם מסים

 המסתוריים פסוקיו
פייגגגויס שייע לש

 האמן של תרומתו מה 8
ב דנו זה נושא על לצה״ל?

 רב־משתת־ בכנס שעבר, שבוע
 שנערך ובדרנים, אמנים של פים

 בכנס ההצגה את בתל־אביב.
ב - אופיר שייקח גנב

 שייקר, הרצינית. הופעתו
יה של אישתו על סיפר
 אמ־ לנדב הנוהגת עשיר, לומן
מוקד שהכנסותיו לערב נים

 כשהיא — צד,״ל לטובת שות
 ומה ל״י. 50 רק תורמת עצמה
 מם־הכנ־ על שייקר, של דעתו
 אותך, מבין ״מס־הכנסה סה?
 בך.״ מתחשב לא אבל

מה ^ של הי וישינסקי ל
 יכול אני ״איך אחרת: צרה תד,

 חומר במוצבים לחיילים .להגיש
 בתל־ כשגם — שקספיר על

ממנו?״ לשמוע רוצים לא אביב
 יש אחר בידור לאיש גם 8

ם לבמאי־מפיק בעיות. ח  מנ
לן  הצגית את ערך הוא :גו

לי החדש, סירטו של הבכורה
 ב־ בהקרנה הספר. בעיירות פו,

 שעות כמה שנערכה בבית־שאן,
 ישב גולן המקום, הפגזת לאחר
 שישבו נשים שתי הקהל. בקרב
 שאלו: אותו, הכירו ולא לידו

 לצאת פחדת לא אתה ״תגיד,
 למה ההפצצות?״ אחרי מהבית

 ב־ שלו הפרמיירות את עושה גולן
 את לי פותר ״זה ישובי־ספר?

 באים לא הם המבקרים. בעיית
בע השבוע גולן סיפר לשם,״

 שמואל של הראיונות רב
 אחת הצגה כי והוסיף שי,
ב חיילים בפני גם ערך הוא

 שי: ״העיר בעזה. נאצר קולנוע
המב את להזמין צריך ״היית
ב אותם ולהשאיר לשם קרים

 את לך פותר היה זה מקום.
רב.״ לזמן הבעיות

בה שר, גבריאל, המלאך של בתלבושתהיה אדוארד
 של הכנסייה במקהלת ,16 בן יותו

 בריטניה, ממשלת לראשות משנבחר עכשיו, מולדתו. עיירת
הילדות מימי תמונותיו את שלו הציבור יחסי אנשי מפיצים

* 1715 הזה העולם




