
 כאשר קורה מה
שים1א? תנ״ר מברוש דייו משה

 על הסתערו כשח״כים ₪
 פרס, שמעון שר־התחבורה

 האוויר, תאונות על בוויכוח
גו יצחק ל״ע ח״כי התמידו

 בקריאות־ אליעד וגסים לן
מרד מע״י ח״ב ניסה ביניים.

הצ להשתיקם, סורקים כי
ב שימוש תוך בקושי, ליח

 שר־ על אעלה מעט ״עוד איום:
ל בהתכוונו שלכם!״ התיירות

קול. משה מפלגתם חבר
שי פרס שמעון אותו !■

 היה למופת. דוגמה השבוע מש
ב האחרון הרביעי ביום זה

בפי המאוחרות. הערב שעות
 וקרן־ דיזנגוף הרחובות נת

 בעלת מכונית עצרה קיימת
 יצא מתוכה שר. של מספר

ה לתא ניגש שר־התחבורה,
ו דקות כמה בו חיפש מטען,
 חזר אחד תיק. מתוכו הוציא

 לנסוע. לנהגו והורה למכונית
ל התייחסות כל בלי זה וכל

שמאחוריו. המכוניות שיירת
ה מסיורו חוויות כמה ■
 משה שר־הביטחון של אחרון
ה גילה בארצות־הברית, דיי[
 :דן אורי מעריב כתב שבוע

 עם מהפגישות שחוץ מתברר
 ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא

 דיין הספיק ועוזריו, ניכסון
עשי יהודים כמה אצל לבקר

ארכי אוספים בעלי שהם רים
ל לי קשה ״פשוט אולוגיים.

ב גיליתי אוצרות איזה האמין
דיין. סיפר אלה,״ אוספים
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ה לו שנתן ת ניסה חוסיין אל-שאקר. זייד צבאו, של הראשי המפקד במתנ  אלמן־קש הוא המלך אגב, ארמונו. במסדרונות הקטנוע א
ת פרוץ מאז מ ח ם מל ת גבור עם שלח, הוא :בארצו האזרחי חו תי ם שם לאנגליה, ילדיו ארבעת ואת אשתו את בירדן, המ כיום. שוהים ה

 דיין נהנה לעומת־זאת ■
ם, מהצגת פחות  בה הרוטשילדי
 הראשון בערב בניו־יורק חזה

״ראי דיין: סיפר שם. לביקורו
קמ לכן ונרדם. הולך שאני תי
לחב ואמרתי ההצגה באמצע תי
לישון.׳״ הולך אני ,תישארו, רי:

■  דיין, של האחרון ממסעו ן
ז שר־ביטחון שאפילו מתברר

 בשעת לתנ״ך: פעם מדי קוק
 נאומיו. את דיין הכין הטיסה

ה לים מעל היה כשהמטוס
מ מהמלווה דיין ביקש תיכון,

ל כדי תנ״ך ספר אל־על טעם
חי־ אחרי בנאומיו. ממנו צטט

 ה־ מלבד לשר־הביטחון חיכו
על בתו גם תנ״ך, ם ובעלה י  ד

 הי־ איתו דן, והנכד שיאון
 במיוחד להשתעשע. דיין רבה

ה בן שנכדו לשמוע דיין שמח
לקרוא. כבר יודע שנתיים

 לסגן מגיע השבוע פרס !■
 היה נכון. יצחק הכנסת, יו״ר

 האחרון ברגע שמנע הוא זד,
 כשהתכ־ מטופשת. הפגנת־סרק

 שהיתר. לישיבתה, הכנסת נסה
 מישפט נגד למחאה מוקדשת

 במיקרה נבון שמע לנינגראד,
ב הישיבה את לם־ים הוצע כי

מ פנה נבון התיקווה. שירת

לישנסקי בתיה של פסלים רישנסס׳ האחיות
 רחל :במרכז בתל־אביב. ׳ ״לים בגלריה שהתקיימה (מימין),

תה בן־צבי, ינאית ה, של אחו  המדינה לנשיא נשואה שהיתה בתי
ת ומשמאל בן־צבי, יצחק המנוח אחו  רופאה תמר, השלישית, ה

 למדה תמר ואילו 1910ב־ לארץ עלו ורחל בתיה במיקצועה.
ל, רפואה חו׳  לחולי בית״חולים ותיכננה ב״הדסה״ בארץ עבדה ב

ה מ ט ס שחקנית :בתיה ליד בבית־שמש. א גרי. פנינה ה

 יש במטוס כי התברר פושים
ב נמצא והוא אחד, תנ״ך רק

 של המלווה ההצלה. סירת תוך
 את לפרק מוכן היה אל־על
 ה־ את להוציא כדי הסירה
ל אך ויתר. דיין אבל תנ״ך׳
 בפאריס, נחיתת־הביניים קראת
תנ״ך. ספר אל־על איש הזמין

■ בפאריס, המטוס כשנחת ;

בר ראובן הכנסת, ליו״ר ייד
 את יהפוך שזה טען קת,

בר לאסיפת־עם. הכנסת ישיבת
בוטל. והרעיון לכך, הסכים קת

■  ח״כ היה התקווה יוזם י
 הקומיסאר קרגמן, ׳ישראל

מ בכנסת. העבודה מפלגת של
 1 לשיר, לו הניחו שלא כיוון

דרש הוא אחר: רעיון המציא

ת לעצמה דוקרת לאפז אביבה  פשוט היא הלשון. א
 בעל שאירגן הצחריים, בארוחת אוכלת

ה ואשר תל־אביב, לאמני זמור, אדגר ״וזוביו״, מסעדת תי סו  הכנ
ק- דגים, ממרק הורכנה הארוחה ״ורייאטי״. לאירגון הוקדשו טיי  ס

ה סלט ותרד, תפוחי״אדמה עם בשר אורז, פלוס דג ס ותות־שדה. ח

קי על־ידי תיעשה ההצבעה כי
 מביך, מצב יצר זה גם מה.
 רגליהם, על עמדו הח״כים כי

 — להצבעה ידיהם את הרימו
 מועל־יד כמו כמעט נראה וזה

 התיישבו כאשר לשימצה. הזכור
 ראובן ביקש ד,״הן״, מצביעי

יקו ר,״לאו״ מצביעי כי ברקת
 הצביעו סירבו, רק״ח ח״כי מו.

 רגע, של שיקול אחרי בישיבה.
דרישתו. על ברקת ויתר

 ישראל־בריט־ בנק מנהל 18
 היה בן־ציון, יהושע ניה,

העי של בפיליטון כי מרוגז.
 י! הוזכר יריב זיווה תונאית

 בן- יהושע ״אדמו״ר בתור שמו,
ה הגבירים שמות בין ציוך,
לתרו כביכול, שקראו, דתיים

 מי- קניית למימון לציבור מות
בני באשקלון. רוץ־המכוניות

 שהוזכרו האישים לשאר גוד
 מעשי: בצעד נקט יריב, על־ידי

 עליה ואיים מיבתב לה כתב הוא
 לשון־ הוצאת על במישפט

במדורה. תתנצל לא אם הרע,

? היפי ישו היה הא□

ט סאפרי, טום בריטי, זמר  ושמו להיט הקלי
ת מכנה הוא בו ארוכות״, ״שערות  ״ג׳י. ישו א

 באנגלית), המשיח ישו של התיבות (ראשי סי.׳
ת מדגיש ת ומציין שערותיו אורך א  העובדה א

ת רבים, ״היפיס״ כמו הפליג, כי רוחניים. למסעו
 בחומרה הגיבו בריטיים חברי־פרלמנט כמה

ם ״אם החוצפה. על רבה  רוצים הללו הפירחחי
ם, לשימוש צידוק למצוא מי ם השולחים בס ת  או

 בספרי־הקו- זאת יעשו שלא מוטב ל,מסעות׳,
 לשכנע הצליחו כבר אשר הנכבדים, טענו דש!"

ת גירסה להשמיע הבי־בי־סי את קנ תו ה־ של מ

התיבות. ראשי בוטלו בה פיזמון,
הביקו את קיבל לא ריאן, ג׳ף השיר, מחבר

להצ רציתי הבל בסך ״אני בחיבוק־ידיים. רת
 שערות עם באנשים שמזלזל מי שכל כך על ביע

 ובאשר כזה. היה ישו גם כי שובח ארובות,
 בעזרת רק נגרמים לא אלה רוחניים, למסעות
סמים.״

 ״אני :וגדול״הזקן ארוך״השיער ריאן, מסיים
העוב היא הללו לאדונים שמפריע שמה חושב

 כבר יש שלכולנו שעה קצרות, ששערותיהם דה
ארובות!״ שערות


