
 לבש ר. בבית״ הדרץ־ נבון יצחק כ ח״
בן־גוריון נגד שירים ושר חומה חולצה

 השבוע חטף רציני זעזוע 91
 שבא ספיר פנחס שר־האוצר

ל כדי תל־אביב לאוניברסיטת
 אגודת ראשי את לשכנע נסות

 על להכריז לא הסטודנטים
ה שכר העלאת בגלל שביתה
 את הכיר שלא ספיר, לימוד.
 לבניין בטעות נכנס המקום,
 הבית: מנהל את ושאל מכסיקו
הסטו אגודת פה זה ״איפה

 באותו שעסק המנהל, דנטים?״
 ראה לא עיתון, בקריאת זמן
 ענה. לא גם ולכן אליו פנה מי

״אני ואמר: התרגז, ספיר
 זה גם אך שר־האוצר!״ ספיר

 שסוף- המנהל על השפיע לא
ה את וראה ראשו הרים סוף

 אני פה שמפיר, ״ספיר מדבר:
 יכול לא כבר זה את ספיר!״

 והוא לסבול שר־האוצר היה
 המצב את החדר. את בזעם עזב

 שהראה הסטודנטים אחד הציל
ההתאחדות. משרדי את לשר

כ האפריקאים עם המחנה כל
ב הפקודות את שואג שאני

גול גם לבסוף עסיסית. אידיש
ב ופרצה לרעיון התרגלה דה

צחוק.״
 הוזמן שעבר בשבוע 9׳

 ההסרטה לאולפני נכון יצחק
 בעריכה לסייע כדי בהרצליה

בוס הצגתו צילומי של מחדש
 ל- משלוח לצורך ספרדי, תן

האול אל כשהוכנס רק חו״ל.
 כי להפתעתו, לו, הסתבר פנים
 תוכנית להקלטת הוזמן הוא

הטלוויזיו הסידרה של נוספת
 שבמרכזה שכאלה, חיים נית

התוכ לצורך עצמו. הוא עמד
 דוד רק לא לאולפן הובא נית

 מזכירו היה שנבון כן־גוריון
 אלא ראש-הממשלה, שהיה בעת

מאו בן־גוריון אנשי כל כמעט
 של העיקרי הגילוי תקופה. תה

בירושלים, בנעוריו, התוכנית:

ל המתינו שם הווילון, אחורי
 ההסרטה. לאולם להיכנס תורם

להשת הצליחו רב בקושי רק
 שהפרשותיו החמור, על לט

האולפן. כל את בישמו
 קודמת בתוכנית אגב, 9

שכ חיים בסידרת שהוקלטה
 איש-בסית, חצ׳קל על אלה

מוכ ממבוש, איצ׳ה הכריז
 רואה אני ״תמיד עין־הוד: תר

 עוד על מודעות־אבל בעיתון
ל שהלך כסית מוותיקי אחד

קור לא פעם אף למה עולמו.
 ותיק איזה על גם בעיתון אים

שמת?״ מרוואל

ה בבית־המשפט בדיון 9
 צו- בפרשת בתל־אביב מחוזי

 קופת- נגד שהוצע המניעה
 העולם תנועת על־ידי חולים

ל בקשר חדש כוח — הזה
ידלין אהרון של בחירתו

ה מבעלי רבים אי-פעם. ידעה
 רק באו, לא השווייציים הון

 כ־ להם נראתה שהיא משום
באו מדי. ובזבזנית ראוותנית

 חיים היה יכול הזדמנות תה
 מגיעה היכן עד לראות הרצוג

מ אחדים ידידיו. של חברותם
ל ההזמנה את שקיבלו הם,

 כרטיסי־טיסה, רכשו חתונה,
 לא כדי לג׳נבה במיוחד טסו

המאורע. את להחמיץ

 ה־ היאחזות כשהוקמה 9
 הכפר אדמות על גיתית נח״ל

 ופרצה כמעט עקרבה, הערבי
 כתב זוטא. מהפיכה במקום
 גילה גלאי יגאל נח״ל במחנה
 המזימה. סוכלה כיצד השבוע

 הנח״ל מפקד כאשר זה היה
 אגף וראש דר אשר אל״מ
 במישרד־הביט־ והנח״ל הנוער

יהלום (״יוסק׳ה״) יום!* חון

ב הטלפון כששפופפרת ג׳יפ
 בה נירגשת שיחה ומנהל ידו
 ימין על הוראות מחלק הוא
 לא שהתיירים מה שמאל. ועל

 אינו הטלפון כי הוא יודעים
 ל- מלבד שלוחה לשום מחובר

 מתיחות, כבר אם אז ג׳יפ.
 של הטובים החבר׳ה החליטו

 ש- מגיע לג׳ורג׳ שגם אילת
 בהיר ביום וכך, אותו. ימתחו
ני המדריך מטוס, מגיע אחד,

 השפופרת, את מרים לג׳ים, גש
חו וכמעט מחוויר הלו, צועק

 עונה השני העבר מן שבץ. טף
 קשישה ג׳ורג׳.״ ״כן קול: לו

ו השפופרת את זרק המתחן
 מלא הוא כאילו מהמקום נס

הר שהחבר׳ה אחרי רק שדים.
 ל- לחזור הסכים אותו, גיעו
ל חיברו שהם לגלות כדי ג׳יפ

ומכשיר. חוט טלפון
להיפד חייבת ההצגה 9

דרי מאחרי הסתתר מה 9
 זלמן המדינה נשיא של שתו

 יחד בבית־הסוהר לצום שזר
 ארוס? בוטיק הצתת נאשמי עם

הבק כי אז נכתב בעיתונים
 של פגייה בעיקבות באה שה

 שגיאור* מנדל מנחם הרב
 מלו- כרבי יותר הידוע סין

 חב״ד חסידי של רבם בביץ,
 אך בארצות־הברית. המתגורר

הראשו הפנייה כי היא האמת
מ שביקש שזר מצד באה נה

 אשתו לבריאות להתפלל הרבי
 ואושפזה קשה שחלתה רחל

ו התפלל הרבי בבית־חולים.
 אז מעט. התאוששה אמנם רחל

 הודה לשניאורסון, שזר טילפן
 ושאל שעזרה התפילה עבור לו

בש לעשות יכול הוא מה אותו
 מהנשיא ביקש הרבי בילו.

ישוח הכיפורים שביום לדאוג
ארוס. שורפי ררו

 מעטפות בין הקשר מה 9:
 מז־ לבין בדואר שנשלחו הנפץ
 כך יצחק ההסתדרות כ״ל

 עורכת של לדעתה אהרון?
 חנה דבר, ההסתדרות ביטאון
 היא כאשר קשר. יש זמר,

 אחד על־ידי בבדיחות נשאלה
 ״האם עתונה מערכת מחברי
 השיבה: מעטפת־נפץ?״ קיבלת

 מבן־ מכתב לקבל אבל ״לא.
נורא.״ פחות לא זה אהרון,

 שגולדה לפני עוד 9
 של גדול חלק הרגיזה מאיר
ש כשאמרה הישראלי הציבור

 אידיש, לדעת צריך יהודי כל
 (מיל.) רס״ר זו בשפה השתמש
שהשתח ישראלי שלמה

 24 אחרי מצד,״ל לאחרונה רר
 לכתב בראיון שירות. ענות

הש סיפר שור, רנן במחנה
חיי תירגל כיצד ישראלי בוע
ב :באידיש אפריקאיים לים

 התאמנה שירת, בו בסיס
 אפריקאיים. צוערים קבוצת
של הסיום מיסדר לקראת

 מ־ אחד אותם הדריך הם
ב תרגילי־סדר רבי-הסמלים

הר באנגלית הפקודות אנגלית.
 כשהבחין האפריקאים. אח גיזו

בי הוא ישראלי, רס״ר בזאת
 והחל בצד לשבת מהמדריך קש

 באידיש. הקבוצה... את מדריך
 את הבינו שלא האפריקאים,

 לאט אך בצחוק. פרצו השפה,
 בשפה לפקודות התרגלו לאט

 הגיעה אחד יום הלא־מוכרת.
 מאיר גולדה המיסדרים למגרש
 וצפתה שרת־החוץ, אז שהיתר,

 הבחין שלא ישראלי, בתירגול.
ל המשיך ובפמליתה, באורחת

״גול באידיש. המיסדר את נהל
 סיפר המומים,״ היו וחבריה דה

 מה הבינו לא ״הם הרס״ר,
ש ומפני המיגרש. על קורה

את עברתי אותם, ראיתי לא

: גודיק ואידית טוכמאייו אן : ל
אנשים, מאות בנוכחות פומבית, במסיבה הופיעו כאשר כללית מת־לב

 ללא ואף חזיה ללא הופיעה ובאמצע) (מימין אן שקופות. בשמלות
 גודיק אידית בגופה. רגישים מקומות מכסה צר פס כשרק תחתונים
שקופה. בחולצה הופיעה אופוטובסקי, מישל של אשתו (משמאל)

 ב־ מדריד נבון יצחק היה
ב הפגנתי באופן בא בית״ר,
נח לבית-הספר, חומה חולצה

 השומר־הצעיר קן בהצתת שד
בו־גוריון. נגד שירים ושר

יצ על התוכנית מפיקי 9!
הצילו לצורך הביאו נבון חק

 ריזו נחום הד״ר את גם מים
המיל של אביו קורקידי,

 שהיה כר־נס, אמנון ־ יונר
 לדך משגב בבית־החולים רופא
 עד בירושלים העתיקה בעיר
 נעוריו בימי נוהג והיה ,1948

 ל־ חמור על לרכב נבון, של
 את ליצור כדי בתי־החולים.

 חמור שכרו ההם הימים אווירת
ל צריך היה קורקידי והד״ר
 על רכוב האולפן אל היכנס
 לה־ תורו כשהגיע אבל חמור.

 סירב החמור כי הסתבר כנס,
 זה רק לא לפקודות. לציית

ו כמעט השתולל, שהוא אלא
הידי כל את מהמקום הבריח

מ־ שהסתתרו הנעלמים דים

 נציג כינה קופ״ח, כמנכ״ל
 פד אהרון עורך־הדין קופ״ח

אמ עורך־הדין את דונסקי
 ותלמידי ״חברי זכרוני נון

 השופט ״התערב המלומד.״
 גם ״האם :לכנכרג שלמה
 פד ענה ?״ תלמידך היה זכרוני

 והוא זכרוני. גם ״כן, לונסקי:
 המצטיינים תלמידי מבין היה
מ לראות יכול שאדוני כפי

 כך,״ ״אם זה.״ במשפט טיעונו
 לומר יכול ״אני לבנברג, אמר

 גם השכלתי. מלמדי מכל כי
מהתלמיד.״ וגם מהמורה

 האלוף הצבאי, הפרשן 9'
 חיי (״ויויאך) חיים (מיל.)
 את שעבר בשבוע השיא צוג,

באו סטודנט ),23( יואל בנו
 נשא יואל בר־אילן. ניברסיטת

מע אחד של בתו את לאשה
 ב־ היהודית הקהילה שירי

 ב- שנערכה והחתונה, שווייץ,
החתו כאחת הוגדרה ג׳נבה,

ששווייץ ביותר המפוארות נות

 ההיאחזות. גדר בהקמת עסקו
ה נותרו הגדר, משהושלמה

 קצינת להם אמרה בחוץ. שניים
הע מן שהיתה תירצה הח״ן

 ״יופי, :הגדר של השני בר
 אנחנו בחוץ, כשאתם עכשיו

 ולתפוס מהפיכה לעשות נוכל
 המצב את הציל השלטון.״ את

 לתיר־ שאמר המתנחלים אחד
 כשיש כי יודעת לא ״את צה:

 להיות תמיד כדאי מהפיכה,
!״בחוץ דווקא

 מגיעות המרחק, בגלל 9!
 מעט לתל-אביב אילת אגדות

 סוף־סוף הגיע השבוע באיחור.
 ה־ התיירים מדריד על הסיפור
 ,60ה- בן באום ג׳ורג' אילתי

או ובכן, היפה. ג׳ורג׳ המכונה
 במרחבי נוהג היפה ג׳ורג׳ תו

התיי את ומרשים בג׳יפ הנגב
 התעופה לנמל המגיעים רים
המ הטלפון במכשיר אילת של

 קבוצת כשמגיעה לג׳יפ. חובר
ה־ ליד ג׳ורג׳ נעמד תיירים

ב בוכה. התינוק אם גם שד,
בהצ הקהל השבוע נוכח זאת
ה בתיאטרון כלה הכנסת גת

נש ההצגה כשבאמצע בימה,
שהוח תינוק, של בכי קול מע
צעי בחורה של בזרועותיה זק

 אותו. להשתיק שניסתה רה,
התי כי התברר ההצגה בסוף
ה בת בתה לילד, היא נוקת

 השחקנית־זמרת של שנתיים
ו בהצגה המופיעה גל נירה

 ה־ על־ידי למקום הובאה היא
 שהתעוררה אחרי בייביסיטר

 היה זאי־אפשר בבכי ופרצה
ש נירה אמא אותה. להרגיע
 הבמה, על זמן באותו הופיעה
 אך באולם, המהומה את ראתה

בתפקיד. המשיכה

ע פסוק שבו ה
מ דירי הפיזמונאי •
שא זו, מדינה ״איזו ז נוסי
 כבר נהיה ממנה לברוח פילו

מסוכן.״
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