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 אחרי זד. היד. גלגל. לקיבוץ
 כפטרון עצמו הרואה שגנדי,

ו בביקעה הנמצא הקיבוץ של
 נענה המאוחד, לקיבוץ משתייר
 לבוא המשק מזכירות להזמנת
 ההיאחזות חברי בפני להרצות
 האוכל. לחדר כשנכנס לשעבר.

 של מועט מספר שרק נוכח הוא
 לדבריו, להאזין באו חברים

יצ המקום מחברי שרבים מפני
 מגויים ״בשביל לחופשה. או

 לא אני יחפנים וקבוצת וחצי
 ויצא גנדי אמר לדבר,״ מוכן

מהמקום.
ה הפועל הוועד בישיבת 9

 ד,ישוו הבחירות שלפני אחרונה
 של מעשיו את רבים נואמים
 כן■ יצחק ההסתדרות מזכיר

מחדליו או למעשיו אהרון

 משיחות־ד,הבהרה באחת 81
 דיין משה אלד, בימים שמנהל

 מה נשאל מיפלגתו, חברי עם
 בחוגי־בית. להופעה שלו התנאי
 מוכן ״אני בחיוך: דיין השיב

 מז־ עם רק בחוגי־בית להופיע
גן־אוויר.״

הראשו השינויים אחד 9
 בצהלה לביתם שהכניסה נים

 שר־הביטחון של החדשה אשתו
לשע (כורם רחל דיין, משה
 העוזרת את החליפה היא בר):

האחרו בשנתיים שם שעבדה
העו את במקומה הביאה נות,
בתל־אביב. בביתה שעבדה זרת

 הוא בהם הבית בחוגי 9
 תל- עיריית ראש נאלץ משתתף,

ל רכינוגיץ׳ יהושע אביב
 תושבי של לצרותיהם הקשיב

 אחד ביקש למשל, השבוע עירו.
 את הבית בחוג המשתתפים

 לשאול ,רבינוביץ של רשותו
דו 35 לי ״יש :אישית -שאלה

 גמרו לא ועדיין באפקה, נם
ה התלונן הפרצלציה,״ את לי

״ה :רבינוביץ׳ לו השיב איש.
 תל-אביב תושבי ולבל לוואי

י כאלה.״ בעיות היו
 לח״כ יש תפקידו, בגלל 9
 בבית. צרות אמוראי עדי

נש מני, ממני הרדיו בתוכנית
 אב שהוא 37ה־ בן ד,ח״כ אל

 ילדיו דעת מה ילדים, לשלושה
 את ״כששואלים תפקידו? על

 אבא, עושה מה 15,*ד בת בתי
ו השיב. הוא מתביישת,״ היא

 אחד יום באה הקטנה בתו אילו
 כששאלה בוכה. כשהיא הביתה
 השיבה קרה, מה אמה אותה

 שאבא חברה לה יש כי הקטנה
אומ הילדים וכל שוטר שלה
 חשוב יותר ששוטר לה רים

 נמצאה ״הילדה מחבר־כנסת.
 אמוראי. סיפר מזה,״ בתסביך

 יצאה היא ביום־העצמאות ״אבל
 זה שבזכות מפני מהתסביך,

כרטי לה היו חבר-כנסת, שאני
למיצעד.״ סים
ה המרכז פיקוד מפקד 9'

 זאבי, (״גנדי״) רחבעם אלוף
ה חדר את בכעס ועזב נעלב
שהפכה ההיאחזות של אוכל

 המתגוררת הישראלית השחקניתבנדיסט בתיה
 בשבוע ערכה בארצות־הברית,

 במועדון החמש, בן סקאס הבכור, לבנה יוס־הולדת מסיבת שעבר
 פופאי בסיגנון שנערכה במסיבה, בתל־אביב. המגדל שבמלון השחר

 של ילדיהם נכחו הגיבור, המלח של בדמותו וקישוטים עוגות עם
 בשעתיים איחרו (לידה), בן־צבי אלי ובעלה, בתיה ישראלים. אמנים

הילדים.״ את ולהלביש להתלבש זמן הרבה לנו ״שלקח מפני למסיבה,

 תביאו יהודיות! בחורות רוצה
!״יהודיה לא בחורה לי

הני ליום מקורית מתנה 9
 העניק שלהם, השלישי שואין

 ינאי יוסי הציבור יחסי איש
 יצאו השניים אניטה. לאשתו
 קיסריה דן במלון לנופש
 ישבו הם כאשר הימים ובאחד

 מטוס עבר הבריכה, שפת על
 עליה גדולה כרזה אחריו שגרר

 באהבה ״לאניטה, כתוב: היה
מיוסי״.

 חברת מנהלי כשקראו 9
 בעיתונים, רובינשטיין הלנה

הו לא הטלוויזיה קרייניות כי
בג שבוע לפני המסך על פיעו

האי חומרי להם שנגמרו לל
העניי את לקחת החליטו פור,
ב אליהם הזמינו בידיים, נים
 דליה את האחרון הרביעי יום

התאי גיא, וכרמית מזור
 כמות להם ונתנו איפור להן מו

איפור. מוצרי של גדולה
השבוע פסוקי

 אהרון בתפקיד קודמו של
 הפועל הוועד חבר אמר בקר.

 ״יצחק-בו-אה- :מסיס אלכם
 ההסתדרות מזכיר הוא רון־בקר

ביותר.״ הטוב

תל־אביב, עיריית ראשות על המתחרה כהה) (בחולצהלהט שלמה(צ״ץ״־)
 הופיע בבתי־כנסת, גם שלו מסע־הבחירות את מנהל

 התיאטראות צריכים לדעתו והאם דת, בשאלות עמדתו מה נשאל ביפו, יוצאי־מרוקו של בבית־כנסת השבוע
הנקודות.״ שתי את אבדוק הסטאטוס־קוו, על אשמור ״אני השיב: בשבתות, לפעול בת״א הציבורית והתחבורה

אכן, אבא שר־החוץ •
 אלוף של דבריו על בתגובה

יש בכוח כי שרון אריק (מיל.)
 עד מלוב השטח את לכבוש ראל

 של זו מפוצצת ״הכרזה בגדד:
וול שחצנות על מעידה הימין

!״תרבות וחוסר גארית

 הפקידים הסתדרות מזכיר 9
ש בשבוע רדף כרטל משה

 סרטי צלמי צוות אחרי עבר
 פני על מרי, של הבחירות

 הוועד בניין ומדרגות מסדרונות
 הצלמים שהצליחו אחרי הפועל.

או הרודף מהמזכיר להתחמק
 למודיעין מעבר אל והגיעו תם

 :לברטל הסדרנים אמרו הבית,
מצל הם מהם, רוצים אתם ״מה
 ברטל המערך...״ בשביל מים

 לדעתו לי ״מאין הצטדק: הנבוך
 את מהם לקחת שצריך חשבתי
 צלמים כמו לי נראו הם הפילם.

 כמובן ברטל הזה...״ העולם של
 הצילומים תוצאות ואת צדק

 ו־ הפקידים בהסתדרות שנעשו
 מיליון יראו השוממים משרדיה
ב ההסתדרות חברי ומאתיים

 וחזית מרי של הבחירות סרטי
השמאל.

 השידור רשות יו״ר י 9
ה לפני התלבט איתן ולטר

הטל מנכ״ל לבחירת הצבעה
 בהצבעה לבחור. במי וויזיה,

ה הוועד חברי שבעה השתתפו
 חמישה השידור. רשות של מנהל
 צו״ ארנון בעד הצביעו מהם

 המנהל הוועד יו״ר ז קרמן
 נתן לידר המשנה איתן, ולטר

 השידור רשות דובר שחם,
 שירותי מנהל כירן, אהרון
 שהם חסין, אליהו ההסברה

 משרד־ ומנכ״ל המערך, נציגי
 שהוא קוברסקי חיים הפנים

 גלי־ מפקד בעד המפד״ל. נציג
 הצביעו לבגי יצחק ״לצה

 גרומן יעקב יעסור בנק מנהל
 את המייצגים תכין אלי וד״ר
 אמר איתן המנהל. בוועד גח״ל
 מצביע היה כי ההצבעה לפני
 רוצה לא הוא אבל לבני, בעד

 אחד, קול על תיפול שההכרעה
אח צוקרמן. עבור הצביע לכן
 ״אם איתן: אמר ההצבעה, רי

 משני מי עם לבחור עלי היה
 בודד, אי על להיות המועמדים

בלבני.״ בוחר הייתי

 אירעה לא-נעימה תקרית 9
הישראלי, הפסטיבל למארגני

 היהודי האמריקאי המנצחברנשטיין ראונוו
ל לארץ שהגיע הנודע

 עם יחד לבוא זמן מצא קונצרטים, שני על ניצח בהם ימים שלושה
 הישראלי הסרט של הבכורה להצגת (משמאל) שטרן יוסי הצייר ידידו
 העיתונאי התסריט, למחבר ברנשטיין ענד הסרט לפני שמיל. לי קרא
 למזל, כסימן עונד הוא אותו הכחול, צעיפו את (מימין) לב יגאל
 את קרא כי לב, ליגאל אמר הוא הסרט אחרי ואילו
מהסרט. יותר בעיניו מצאו־חן והם לאנגלית שתורגמו ספריו

 באמפיתיאטרון הבכורה אחרי
 הצועני- הגיטריסט קיסריה. של

דה־פלטה מגיטאס ספרדי
 אחריה יצא בבכורה, שהופיע

 במיסעדה ארוחת־לילה לאכול
 הצמידו המארגנים בקיסריה.

 לתידרוך יפהפיה מלווה אליו
 התפרץ הארוחה במהלך ועזרה.

לא ״אני בצעקות: הגיטריסט

 הבחירות מטח ראש •
 אברהם ח׳׳כ המערך של

 של הפוליטי מצבו על עופר,
 ״בן־אהרון ההסתדרות: מזכ״ל
 הסטייק.״ את מדי יותר שרף
 עיריית ראש על הנ״ל 0

 לעיר נתן ״רבינוביץ׳ :תל־אביב
 עורקי פתיחת על-ידי תנופה

וביציאות. בכניסות תחבורה

אבל... צחוק, צחוק,
ושמאל. ימין נין ל י 1 פ מ ה : חדתיות המיפלגות •
ת אין לנר״לג דיין שנין מסתנר • ו ד ח . א ה ד ו נ ע
. ניטחון מדיניות מנחל דיין • ת י מ י ־ ם ו י
חימני. למערך ל ו לן לתת מסרג ל״ע •
ד עשקו באשר :תחליך • מ ו ץ שאם כן על ע ו ר  י
. יקנל ג ש ו מ

״ל. בז מ אותו המבנים בבר יש בן־אהרון: •
. טמון נפץ חומר : במעטפות במו במיפלגות • ן ו נ ג נ מ ב

18757 הזה העולם


