
 ״אל :ספיר השיב !״אומר אני
 דבר.״ כל שומע אני תדאג,
 עובד שאתה טוב ״יותר אלון:

 ״אין ספיר: ישן.״ משאתה
שו אני ישן, כשאני גם דבר,

דבר.״ כל מע
 תנועת חברי של בכנס ■
 מקריית־ והלונזד העובד הנוער

שנע ובית״שאן הצור שמונה,
השאר בין נאם בטבריה, רך

 ציוריו אח הציג לא רבות שנים שמזה בפאריס, היושב הישראלי הצייר 1111*1^ 1111 )!11
״1ו נ |1#ו כשלו של מכירה פלד, חיים הפירסונואי של בביתו השבוע ערך בישראל, *■*י י

 במוצבים. צה״ל חיילי תנאי לשיפור המיועדת הביטחון, לקרן נתרמה שתמורתם האחרונות, מיצירותיו שים
התערוכה. בעת מנוקדת) (בחולצה אבישר בתמונה הגבוהים. מחיריהן למרות כולן, נחטפו אבישר תמונות

 נידון דן וכי מההגנה הם כי
לברי נשק שהסגיר על למוות

״ב לדבריו: דן, תגובת טים.
ה שלא מפני שמחתי התחלה

ל שיעורים לעשות צריך ייתי
ש נזכרתי אחר־כך אבל מחר,

 הצהריים לאחר משהו קבעתי
 ההוצאה את לדחות וביקשתי

אח־ המוות.״ עונש של לפועל

 היה במסיבה במיוחד שבלט
 שלא אכן אכא שר־החוץ

 עם ולרקוד לחולל כמעט פסק
תז לצלילי המסיבה אורחות

במקום. שניגנה הריקודים מורת

 פינחס שר־האוצר ■
 ישיבות את לנצל נוהג ספיר

מש־ בענייני לטיפול הממשלה

 התנועה של הכללי המזכיר גם
 התכונן נאומו את אנין. אסף
הת שיר במילות לסיים אגין

 והיא / כחולה חולצה נועה:
 אבל העדיים. כל על / עולה
 משימה־בלתי־אפש- זו היתד,
״חול :אמר שאגין אחרי רית.

 עולה,״ והיא / כחולה צה
:הקהל מקרב צעקה נשמעה

שנער הממשלה בישיבת רדו.
 ממלא דיבר שעבר בשבוע כה

גול ראש־הממשלה של מקומה
 בחו״ל, אז ששהתה מאיר דה

 מוסדות ענייני על אלץ, יגאל
 זמן באותו הגבוהה. ההשכלה

 לו אמר בניירותיו. ספיר עסק
 עסוק אתה אם ״ספיר, אלון:

ש- מה תשמע לא בניירותיו

ב פרץ אגין לירות.״ ״חמש
 סיים ולא הקהל עם יחד צחוק

השיר. את לקרוא

 ראש־ד,ממשלה יועצת 91
 שד,יתד, ומי התנדבות לענייני

אס בדנמרק, ישראל שגרירת
על־ידי הוזמנה הרליץ, תר

מנחם מכבי־ישראל יו״ר

מ צד,״ל של הרבות התגמול
כ הצטרף אליהם לגבול, עבר
 פעם בנס השבוע ניצל צלם,

 נסע כשורד זה היה נוספת.
חב שמע כשלפתע במכוניתו

 ש־ המכונית גג על חזקה טה
 פתח עצר, הוא פנימה. התעקם
 החוצה, ויצא הדלת את בקושי
גוש הגג על למצוא נדהם

התנהל הכנסת במיזנון ■
 עתיד סביב מישחק־ד,ניחושים

בדי בצורת בעיקר הממשלה,
 של מרכזי ח״פ סיפר חות.

 אחת ״בעיירה מפילגת־ד,עבודה:
 לגדר עז לקשור נהוג היה
 הרגל. את שפשט יהודי של

 של אשתו באה אחד בוקר
 מה ,תראה וקראה: אליו גביר
 לגדח׳ עז לד קשרו לך! עשו

הת ,לא ואמר: הגביר הירהר
 אבל הרגל. את לפשוט כוונתי

ש העז, את קשרו כבר אם
גולדה :ההיקש !׳״ יהיה

 את לפרק התכוונה לא מאיר
 כבר זה אם אבל הקואליציה,

 שתהיינה לה איכפת לא קורה,
בחירות.

 ח״כ של נגדית בדיחה ■
 עשיר ״איש זבין: דוכ מפ״ם
אר לציד לצאת התכונן אחד
 פיר־ צאתו לפני באפריקה. יות
 שיכול מי ,כל :מודעה סם

 לביתי שיבוא בעצה, לי לעזור
 בערב.׳ 8 בשעה מסויים ביום

 העשיר חיכה הייעודה בשעה
 יהודי כשנכנס בכליון־עיניים,

ב נסיון לך ,יש וכחוש. קטן
 העשיר. תמה ?׳ אריות ציד

 ,באתי היהודי, השיב ,לא,׳
תס על עלי לד: להגיד רק

 על :לגולדה ההיקש !׳״ מוך
 לא מפ״ם תסמכי. אל מפ״ם
 להצביע מהחלטתה לזוז יכולה
 לפסולי- אזרחיים נשואין בעד

חיתון.

ש מוות פסק־דין על ■
 אלוף שהיה מי נגדו הוציא
 מרדכי האלוף הצפון פיקוד

 השבוע סיפר גור, (״מוטה״)
 אדמגור. דן לספרות הד״ר

רחו בן מוטה כמו שהוא דן,
ב שלמד בעת כי נזכר בות,
 העממי בביודהספר ב׳ כיתה

 כיתה תלמיד מוטה כבר היה
המנ בתקופת היה הדבר ח׳.
 מוטה הודיעו אחד יום דט.

אלמגור, לדן מחבריו ושניים

מו הסכים נוספת מחשבה רי
 המוות גזר־דין את לדחות טה

 לו למסור יתחייב שדן בתנאי
להבא. שימצא נשק כלי כל

ה המרכז, פיקוד אלוף ■
 זאבי (״גנדי״) רחבעם אלוף
 מסיבה לקראת עצמו את הכין

 ידידו בבית להיערך שעמדה
כא עינג, עזריאד היבואן

ה כי אשתו לו בישרה שר
 הגיע ידין יגאל פרופסור
 מאשתו ביקש גנדי לביקור.

 יאחר כי לעינב להודיע יעל
ל כשירד אבל שלו, למסיבה

גי ביתו של הראשונה קומה
 היחיד האורח אינו ידין כי לה

 שלימה שורה אליו. שהגיע
ה טובים וידידים מכרים של

 ל- הפתעה מסיבת לגנדי כינו
שר אפילו .46ה־ יום־הולדתו

 הגיע דיין משה ד,ביטחון
 מרדכי הכין בו למאורע,

ה את צרפתי (״מנטש״)
 יהורם כמו ואמנים כיבוד
 למצב דאגו יגיל גדר גאון
ל הגיעה הערב בסוף הרוח.
מ לבקש כדי המשטרה מקום

השקט. על לשמור הקרואים

ש המתנות מכל אגב, ■
 חסרה ליום־הולדתו גנדי קיבל

 גאון יהורם הזמר אחת. מתנה
 צעיר עיר במתנה לגנדי קנה
 גילתה כאשר אבל ל״י. 350ב־

 עומד מתנה איזו זאבי יעל
הזהי לבעלה, להביא יהורם

 לאבר עלול גנדי כי אותו רה
 בלית־ שלו. ההומור חוש את

 להשאיר יהורם נאלץ ברירה
בעליו. אצל הצעיר החמור את

 שנערכה אחרת מסיבה ■
 חנוכת מסיבת היתה השבוע

 לרנד אלכם הד״ר של ביתם
 במסיבת פן. דליה ורעייתו

 החדש בביתם שנערכה הגן
 אורחים, כמאה נכחו בסביון
 אלופי ממשלה, שרי ביניהם

מי אחרים. ציבור ואישי צה״ל

 הלמוט בממשלתו שר־הביטדזון על־ידי הוזמן מערב׳גרמניה ממשלת ראשבראנט וילי
 אחרים נכבדים אישים עם יחד בון, ליד במיסבאה למישתה (מימין) שמידט

 עזר לא זה אבל הבובה, את כיסה והוא בנוח לא הרגיש בראנט ישנה. מיטה על שהושכבה קרטון ובובת
המסובים. של צחוקם לקול מחדש אותה חושף מיותרת, לגימה שלגם הנוכחים, אחד היה פעם מדי כי לנ

 של כנם בפני לנאום סבידור
הע בבעיות שדן מכבי־צעיר

 הרליץ סיפרה השאר בין לייה.
״כש :בארץ קליטתה קשיי על

מגר 11 בגיל לארץ הגעתי
 קליטה. בעיות לי היו מניה,

 העברית בגמנסיה הילדים כל
 קראו למדתי, בה בירושלים

 ילדה רק אז היתה נאצית. לי
 והזמינה אותי שקיבלה אחת
ש מי זו היתר, לביתה. אותי
 מנכ״ל של אשתו היום היא

 מימי לשעבר התיירות משרד
ארנה.״ דה־שליט,

ש במסיבה ההצגה את ■
 בביתם שעבר בשבוע ערכו

 הארכיטקטים זוג בתל-אביב
 גודוכיץ, וישראל אראלה

 אולמן. גד הגרפיקאי גנב
ו שהכין האלבום נכון יותר

שנת במסיבה, לנוכחים הראה
 לבוא המארחים על־ידי בקשו
 תבשיל להכין מעניין, בבגד

ולה מוצלחת בדיחה מיוחד,
 גד מקורי. ספר איתם ביא

ש אלבום איתו הביא אולמן
 את שנשא קודם, לילה הכין
 דף בכל מין. שנות 100 השם
 אימרה מופיעה האלבום מדפי

 דד את המשלים פריט ומצורף
 כתוב בו לעמוד :למשל איפרה.

 סכין אולמן צירף אותה״ ״קרע
 צירף ״פנצ׳ר,״ למילה גילוח.

 ל״גירתה ואילו מפוצץ, בלון
ו זכוכית נייר חיבר אותו״
 לא שהיא ל״מה פלגין, כדור

האל לה!״ עזרה לא לקחה..
 שאר על במקוריותו עלה בום

 הועמד והוא שהובאו הספרים
 פומבית. למכירה במקום בו

 רד בו זכתה מר קרב אחרי
ב גרא, רחל תכשיטאית

 כמיל- שנתרמו ל״י 300 מחיר
לאמ בבית־הספר לתלמיד גה

 בזמנו סיימו אותו בצלאל נות
 סיח־ האלבום הצלחת וגד. רחל
ש אולמן של ראשו את ררה
 ״כל הראשון: בדפו רשם מייד

וה למחבר שמורות הזכויות
באימפוטנטיות.״ מסתכן מעתיק

 אברהם הוותיק הצלם ■
מפעולות בשלום שיצא ורד,

 התברר טרי. בטון של גדול
 בו בית ליד עבר הוא כי לו

הת היציקה מכונת בטון, יצקו
 לעבר הבטון את וזרקה קלקלה

מכוניתו.

זכה הלפרין רפאל ■
 עולמי לפירסום בשעתו כבר

בסג הראשון היהודי כמתאבק
 שהיה יכולתך, כפי תפוס נון

רא על כיפה עם לזירה עולה
מכנ על רקום מגן־דוד שו,
 לפני לאלוהים ומתפלל סיו,

ולה ריביו את ללפות שהחל
 ד,לפריו זוכה עתה בהם. לום

 כממציא גם עולמי לפירסום
 לפני שפירסם אחרי דיאטות.

 שיטה ובו ספר בישראל שנה
 המצאתו, פרי להרזיה, מיוחדת

 הוצאות שתי לאחרונה רכשו
ה ובגרמניה בפינלנד ספרים,

 ספרו על הזכויות את מערבית
 גם להתפרסם עומד והוא זה

אלה. בארצות

השבוע פסוקי

 ויק־ שר־הבריאות •
 משברי עד שם־טוב טור

 ב- תלוי ״הכל הממשלה:
 ד,איני את איחדה היא גולדה.

בווי הסוציאליסטי טרנאציונל
עלו היא בירושלים אך נה.
היהודים.״ את לפלג לה

 על רפאל יצחק ח״כ ס
 מחכים ״אנו :אגו״י משבר
ה היהודיה הגברת לביקור
זקנה.״

 יוסף ״ר ד שר־הפנים •
משכר: אותו על בורג
 אדם של במצב־רוח נתון ״אני
אש אחת נשים. שתי לו שיש

 והשנייה רבקה, החוקית, תי
מאיר.״ גולדה שלי, בעלת־הבית

 חינגת על דיין משה •
 משבר ״איזה :המשכרים

ב זה אש, לא זה כאן? יש
די־נור.״ זיקוקין קושי
 כהצעת יריב, זיוה 9

ל ״מממזר :לל״ע סיסמה
גובר!״ כוחנו ממזר,

 גור מוטה הוציא מדוע
ד מוות פסלן־דין אנשיםאלמגור* דן נג


