
 :הישראלי הדגל על לייבובי? ישעיהו פרופסור
*אשינו!״ לבו תכלת צבוע '״סמרטוט

■  על הגיב היתולית בצורה :
מנ ח״ב דיין״ ״מיסמך פרשת

או את עצר הוא כנין. חם
ו הכנסת במימון אבנרי רי

 גם תפרסם אולי *נו, שאל:
 האינטליג׳נס של מיסמך איזה

 אב־ אורי השיב עלי?״ הבריטי
ל רצו שהבריטים ״ידוע נרי:
הת הדוק.״ במגע איתך בוא

 ב־ נעצרתי ״כאשר בגין: לוצץ
 במלחמת־העולם ברית־המועצות,

 חוקרי אותי האשימו השניה,
כ אבל הבריטי. הביון כסוכן

ה ניסו לארץ־ישראל, שבאתי
אותי.״ לאסור בריטים

 הגדול המדיני בדיון ■
 נאומה אחרי שעבר, בשבוע

ה ציפו מאיר, גדדדה של
 מנחם בוויכוח יפתח כי כל

 ח״ב בדיון פתח במקומו בגין.
 ובגין ספיר, יוסף הליברלים

 שלפני־האחרון. למקום ירד
 גח״ל חטיבות שני בין מדוע?

ב נאומים של הסכם קיים
ראשון נואם פעם תורנות:

 במי־ ליברל. פעם איש־חרות,
ה של תורם הגיע זה קרה

 לוותר סירבו והם ליברלים,
ל זו, חגיגית בהזדמנות גם

 אנשי־ של הרבה רוהם מורת
חרות.

גו טענה נאומה בסיום !■
 שהשיגה מה שכל מאיר לדה

 האחרונות השנים 23ב־ ישראל
הע דאז שההנהגה מפני הושג

ה לתוכנית ״הן״ לאמר זה
 לנבואות־החורבן בניגוד חלוקה׳

ת־ שמואל קרא בגין. של

 דידנר מאיר חברי-הכנסת
ש מרק״ח, טובי ותדפיק

ברעמי־צחוק. הגיבו

 ועדת־הכספים בישיבת !■
החב אחד התחיל הכנסת של
 עשיר על סיפור לספר רים

 אך דורות, שני מלפני רוסי
 בשמו. להיזכר היה יכול לא

 שימשיך ביקשו החברים שאר
 ״אני מילמל: הוא אך בסיפור,

שי שכחתי!״ אני שכחתי...
ישר הוועדה, יו״ר אותו סע
קור ״בימינו קרגמן: אל
סקלירוזיס!״ לזה אים

 את מייצג ״דיין
הקמים״ כל

■ ל בראיונות כמנהגו :
 השבוע גם השמיע עיתונאים,
 לייבוביץ ישעיהו פרופסור

ב מפוצצות. הצהרות כמה
 השיב לנזעריב, שהעניק ראיון

ה של לשאלותיו לייבוביץ
לי עיתונאי ל א דע ״מה : איי

 כן־גוריון?״ דוד על תך
 נפשו נימי שבכל האדם ״זה

 ההיסטורית היהדות את שונא
 התנ״ך איש זהו אותה. ושולל

ש לייבוביץ השיב המזוייף,״
 לגימלאות. שעבר בשבוע פרש
 הפוליטיקאיים? על דעתו ומה

 שמעוניין מישהו אין ״אצלנו
ל אלא השילטון את לכבוש

תנו אין בשילטון. השתתף
 על מדינה לעצב שרוצה עה
קבר אלא שלה, פרוגרמה פי

ה חנות שנתנו ההזדמנות את ניצלהדונסק׳ סאון
 הקוסמטיקה וחברת ״טופז״ תכשיטים

 בית־ מפינות באחת טופז״. ב״בוטיק המבקרת לכל ״אנסלם״
 יכולה בבוטיק מבקרת וכל שולחן־איפור הציבו שבבוטיק, הקפה
וקארן. זילברג מירי הקוסמטיקאית בתמונה: חינם. טיפול לקבל

 שהערבים מפני ״וגם :מיר
 תופילו התערב לא!״ אמרו

 הערבים עכשיו ״אבל :טובי
 ואתם כן, אומרים הם למדו.

לא!״ אומרים

 ביותר המשעשע הרגע ■
ב אירע שעבר בשבוע בכנסת

 מנחם ח״כ של נאומו עת
 ח״כ של הצעה בעיקבות כנין,
 דבריו בשיא סנה. ברגזה

 ״חבר הדוכן: מן בגין קרא
 לשאול רוצה אני סנה, הכנסת
קו אתה האם שאלה: אותך

 לתשובה!״ מחכה אני מוניסט?
 באופן דבריו את עצר בגין

 אולם שקט. והשתרר דרמאתי,
 לאו או בכן לענות סירב סנה
 בדברים התחמק זו, שאלה על

של הרבה להנאתם סתמיים,

 חלק ליטול שרוצים אנשים צת
 הסו־ ועל הקיים.״ בשילטון

או ״זוהי הדתיים? ליטיקאיים
 ה־ בכל הגרועה השיכבה לי

שלנו!״ פוליטיקאיים

 לייבוביץ מצייר ואיך ■
 הישראלי? הדגל את בדימיונו
 לבן!״ תכלת צבוע ״סמרטוט

 ״סמרטוט האמריקאי? והדגל
ופסים!״ כוכבים צבוע

 שבה הצורה על גם !■
 יש ראש־ממשלה, לבחור צריך

 ״כ־ מעניינת: דיעה ללייבוביץ
ל החלו התפטר, שבן־גוריון

ל מועמדים של שמות מנות
 אשכול, — הממשלה ראשות
 ש־ ואמרתי - דיין כנין,

אי־ ביניהם. להגריל מציע אני

 וים׳ בקבוק למרקו שלח הארץ
 יח שלא מאחר שיבאס. קי
 השאיר מרקו, של כתובתו את
 י, ק ג׳ במסעדת הבקבוק את לו

 קליפורניו של סגירתה שמאז
 לבו• מיפגש כמקום משמשת

 זמן עבר לא התל־אביבית. המה
שוט מספר הגיעו ולמקום רב

 ראו שיגרתית. לביקורת רים
ל שנועד השיבאס בקבוק את

 כיון מיד, אותו והחרימו מרקו
 המסעדו בעל רונן שלג׳קי

 משקאוו למכירת רשיון אין
 והסבריי טענותיו כל חריפים.

 הושאר הבקבוק כי ג׳קי של
מ אחד עבור כמתנה במסעדתו
 הבקבול הועילו. לא לקוחותיו,

הוחרם.

 ״הוא דיין: משה על ;■
 ביום הקווים. כל את מייצג

 מנוגד. קו ה׳ ביום זה, קו ב׳
או שהוא כך כדי עד מגיע זה
מאוד...״ נבונים דברים מר

כבן קומה גבה גבר ■
עני ועונב בחליפה לבוש ,40

 להסתודדויות השבוע גרם בה׳
 באוניברסיטת הסטודנטיות בין

ש גבר, אותו מיהו תל־אביב.
סטו מאשר כבורגני יותר נראה
של המרכזת הוועדה חבר דנט?

 כן״שמ- שאול ההסתדרות
ה ללמוד שהחל כמובן, חון,
 של להיסטוריה בפקולטה שנה

התיכון. המזרחן

ומ המאפר של שמו ■1
 אורי הנוכריות הפיאות כין

ל השבוע השתרבב גרוס,
ה שביתת ונגד בעד הפגנה
 מלכי בכיכר זה היה מורים•
 שערכו ההפגנה בזמן ישראל,

קבו השביתה. בעד התלמידים
השבי ממתנגדי תלמידים צת

 יו״ר נגד שלט עם הופיעה תה,
 העל־יסודיים, המורים אירגון

״אבי הקרח: אסירם ראובן
 אורי אז מנוס׳ אין אם רם,

גרום!״
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 ופירות פיג׳מה סוודר, להביא כדי למחנה-צבאי הבאה אמא
במילואים. שם המשרת ולבעלה יחידה באותה זוטר מפקד לבנה,

 כל ביניהם. ניגוד רואה נני
קואלי אותה עשה מהם אחד
ל רע מה אחרים. עם ציה

הגריל?״

 הדמות מה השאלה, על 11
 השיב בקולנוע, עליו הנערצת

 מה דורן.״ ״סופיה לייבוביץ:
 בכרי■ שאין לורן בסופיה יש

 עניין ״זה ! כארדו ג׳יט
טעם...״ של

ל הצליח שלא הנבוך, מנהל
 השואל. של מינו על עמוד

הצ ענתה שלגברות,״ ״כמובן
נעלב. בטון עירה

 בישראל קצר ביקור בתום (■
 האמריקאי, המיליונר החליט
 לאמרגן להודות דויטש ביני
ש ערב על תורג׳מן מרקו

את צאתו לפני בחברתו. בילה

 מצא מסויימת במבוכה ■1
ה אגף מנהל השבוע עצמו

ב מחלקת־החינוך של אספקה
 קצ* מנחם תל־אביב, עיריית

הו חדרו בדלת כאשר ׳מן,
 ארוכת דמות במפתיע פיעה
 איפה ״סליחה, ושאלה: שיער

 או ״לגברים השירותים?״ כאן
ה־ בתשובה שאל לגברות?״

ע ה1ו ך ל ר11ך |1|  תל-אביב ראש-עיריית של רעייתו |
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 יחידת מפקדת עם גאולה שערכה בסיור תל-אביב. שוטרות את
 חתל- האוניברסיטה בקאמפוס שדמי נעמי רב-פקד השוטרות

 יכולות לא ״אתן ושאל: לשדמי הסטודנטים אחד ניגש אביבית,
שדמי. השיבה תגובה,״ ״אין לסטודנטים!״ מרפורטים חסינות לתת

 (״פש־ אברהם האמרגן ■
 לילה במועדון ביקר דשא נל")

הו ראה שם בלאם־ואגאם,
 אורי של מסוגו טלפאט פעת
ב הפליא טלפאט אותו ר. גל

 ספר לקהל מסר הוא תעלוליו.
 עמוד לבחור ביקש טלפונים,

 וניחש טלפון, ומספר שם שורה
 פש־ ספורות. שניות תוך אותם

 אל ניגש מההופעה, שהוקסם נל,
ה את שאל הקלעים, מאחורי

לסי לבוא מוכן יהיה אם איש
 ״ברצון,״ בישראל. הופעות בוב

 מה כשנשאל הטלפאט. השיב
 השיב: הופעתו לצורך צריך הוא

 וחדר נערות ארבע לי ״תכין
 ״בשביל ההופעה.״ במקום קטן
הת החדר?״ את צריך אתה מה

 להכין בשביל ״זה פשנל. פלא
 סימנים לי שיתנו הנערות את

 אמר! ההופעה,״ בשעת מהאולם
 להגיה רוצה ״אתה הטלפאט.

 השי! סימנים?״ לך שעושים לי
 ש־ חשבת?״ ״ומה פשנל. תומם

מכשף?״ ״שאני הטלפאט, אל

השבוע פסוק
 ■קולגוען! המשורר ■
 ב״גלי בראיון אבירן, דוד

ן ״מין״: פירטו על צה״ל״
 של בגדי־העבודה הוא ״העירום
המינית.״ הפעילות


