
בץ יצחק דוקטור תוארי חמישה לתת מוכן ר
שים1אאמיתי אחד דוקטור תמורת כבוד

 כעוו־ד־ חסינות לי יש כך, אם ,
דין.״

 אירעה לא־נעימה תקרית 01
הו כאשר לב יגאל לעיתונאי

 עיו־החד בקיבוץ בהרצאה פיע
 את בהרחבה פיתח לב רש.

 לא כי הטוענת שלו, התיזה
 מי וכי החוק בפני שווים כולם
 כספיים, אמצעים יותר לו שיש
 ול" מתחשב יותר למשפט זוכה

נא מאשר נוח, יותר פסק״דין
 ש־ לאחר חסר־אמצעים. שם

ל התפרץ בדוגמאות, הירבה
הקי מוותיקי אהד הבמה עבר
ו המיקרופון את תפס בוץ,

 שעה כבר יושב ״אני צעק:
 נגד וימחה יקום שמישהו ומחכה
מדי נגד פה ששופכים הרעל
להק מסוגל קיבוצנו אם ! נתנו
 מבלי אלו השמצה לדברי שיב

 להמשיך אוכל לא להפסיקם,
הח זה!״ קיבוץ חבר להיות

 המיקרופון את זרק הנזעם בר
הנ לב האוכל. חדר את ועזב
הרצא את מודאג המשיך בוך
 ימים מספר כעבור נרגע אך תו,

 הקיבוץ מחברי מכתב כשקיבל
המת החבר כי לו המודיעים

ה דעת את מבטא אינו פרץ
 לא הוא איומיו ולמרות קיבוץ,

המשק. את עזב
 לחיילי מיוחד מיבצע

 קצין הכין השנה, בראש צה״ל
 עינבר, צפריר ובידור הווי

50 :גלי־צוו״ל עם בשיתוף
 החג יום במשך יופיעו אמנים

 מ־ הקדמיים המוצבים בכל
 החרמון. עד שארם־אל־שייך

מו טכנאים של חוליות שיבעה
 את יקליטו בהליקופטרים טסים

 אלי■ יכינו ובלילה המוסעים
 ומיכה דר (״לזו״) עזר

 המוקלט החומר את לווינסץ
היום. למחרת לשידור

 ל־ מקורי כרטים־ברכה 11
 מנכ״ל השבוע שלח ראש־השנה

 גרונד־ אליעזר אגמן חברת
 לו נודע עליהם אלה לכל מן,

 של תוצרת השנה במשך קנו כי
ב לחברתו. מתחרות חברות
 בה קאריקטורה מופיעה כרטיס
 וילדה, ילד תינוקות, שני רואים

 מתחת להם שיש למה מציצים
 זאת ״בכל :וההסבר לתחתונים,

הבדל.״ יש

בהוואי, הופעות מסידרת השבוע חזרהירקוני יפה
 הטלוויזיה סידרת גיבור את שם פגשה

 יהודית, בסביבה גדל הוא כי לה שסיפר לורד, ג׳ק חמש־אפם, הוואי
מתאכסן. הוא בו מקום בכל מזוזה ותולה השישי יום קדושת על שומר

 ב־ ישראל שגריר התוודה נים,
 יצחק לשעבר ארצות־הברית

 מבין ״אינני בגילוי־לב: רביו,
 למדתי לא גם בכלכלה. גדול

 ניתן לא לצערי באוניברסיטה.
 האוניברסיטאות ללמוד. לי היה
 בארץ, המאבק שנות היו שלי

 יש אמנם והמלחמות. הפלמ״ח
 דוקטור־כבוד, תוארי שמונה לי

 עיס־ לעשות ביקשתי פעם אך
 תוארי חמישה להם לתת קה:

 דוקטור לעומת דוקטור־כבוד
הס לא הם אך אמיתי. אחד

כימו.״

 שהכין הבדיחות סידרת :■
 תל-אביב עיריית מועצת חבר

 על רז, נחום המערך מטעם
 לראשות גח״ל מועמד נושא
 רהט, (״צ׳יץ׳״) שלמה העיר

 צ׳יץ׳. של תומכיו את הרגיזה
חב עם צ׳יץ׳ שערך בחוג־בית

מ אחד סיפר מכבי, תנועת רי
 :נגדית בדיחה מכבי ראשי
 רבי■ ליהושע בטענות ״באו

 קורה מה אותו ושאלו נוביץ
 ן בתל-אביב גן־החיות עם

 תחילה לבדוק. הלך רבינוביץ
 התעניין האריה, אצל סייר הוא

 כלוב לו והבטיח בדרישותיו
דרי היו לנמר גם יותר. גדול
העי ראש הבטיח לו וגם שות
 וכך אותם. לו שיפתור רייה

 של לכלובו שהגיע עד הלאה
 מילה הוציא לא החמור החמור.

 שאל י׳ שותק אתה ,למה מפיו.
 שאני ,מפני רבינוביץ. אותו

החמור.״ השיב בך,׳ בחרתי

 יהושע של משמיציו ₪
 בהקשר מספרים, רבינוביץ׳

 ״חברים של המודעות לסידרת
 יש לצ׳יץ׳ כי צ׳יץ״/ למען

פיקד, עליו 54 מגדוד חברים
 ג׳יל הצרפתי והבמאי מרקורי מלינה היווניה השחקנית של הזמר בנם (מימין)דסאן גיור

 אסתר בפריז, השוהה הישראלית הזמרת עם יחד אולימפיה באולם הופיע דסאן,
המשותף. במופע הסדר על ששמר השוטרים אחד עם בשיחה בארץ, הופעות לסיבוב לבוא העומדת גליל

■  קנה לחגים מיוחד שי :
ל דיין משה שר־הביטחון

ה גדולה מכונה ז רחל אשתו
 שקופות, קרח קוביות מייצרת
 בבתי־מלון רק הנמצא מהסוג

גדולים.
 שר־ של מכוניתו !■

 חלפה פרס שמעון התחבורה
הקואו שביתת ביום במהירות,
 על־פני ודן אגד פרטיבים

 טרמפ. שביקשה צעירים חבורת
 מיספר לאחר רק עצר נהגה
 גערתו בעיקבות מטרים מאות

 ולקח אחורה חזר השר, של
טרמפיסטים. חמישה

יוד יודעי־דבר מקורות ■
 מסויימת קרירות על לספר עים

 ראש־הממשלה סגן בין שפשתה
 יגאל ושר־החינוך־והתרבות

 אמוראי, עדי כח״ לבין אלץ
 הדברים נראו כך לא אולם
ב לאחרונה אירח שאלון בעת
 שר־התרבות את בגינוסר ביתו

הישרא האישיות דנמרק: של
 אלון הזמין אותה היחידה לית

 אמוראי, היה לאירוח להצטרף
ה השר בפני אלון הציג אותו
 צעיר לא ״זהו במילים: דני

 שכבר אחד אלא מבטיח,
הוכיח.״

אלו־ בקיבוץ בהרצאתו ■
 השנייה השנה זו שנערך הטניס בטורניר השתתף האמריקאי, הקולנוע שחקןהופמן וסטין

 אתל הנרצח אשת את מחבק שנרצח, קנדי רוברט לזכר בקליפורניה
(משמאל). פואטיה סידני והשחקן (במרכז) קנדי טד -רוברט, של אחיו גס השתתף בטורניר (מימין). קנדי

 חברים יש לרבינוביץ׳ ואילו
העברי. מהגדוד

 מודעות על בתגובה 0
 בהם צ׳יך, שפירסם אחרות

 שיפנו תל־אביב לאזרחי קרא
 אחד שלח בעיותיהם, עם אליו

״לכ שהופנה מיכתב האזרחים
 תל- עיריית להט, ש. בוד

 העבירו העירייה אנשי אביב.״
 של למזכירתו המיכתב את

הו אכרכנל, אהובה צ׳יץ׳
 שייך ״לא החותמת את לו סיפו

 את החזירה אהובה לעירייה״.
 את הוסיפה לעירייה, המעטפה

 ״לא לחותמת ״עדיין״ המילה
לעירייה״. שייך
העיק התפקידים אחד 0
הממ הרשימה ח״ב של ריים

במה הורוביץ יגאל לכתית
 הליכוד הקמת על השיחות לך

משתת את לקרר היה הימני,
כל החמים. ברגעים השיחות פי

 היה התחממה, שהאווירה פעם
 בית־ מנכ״ל גם שהוא הורוביץ,
למכו יורד אדניר, החרושת

גלי חבילות ממנה מביא ניתו,
או מחלק מיפעלו, תוצרת דה
לנוכחים. תם

 המקבילים עיסוקיו שני 0
 והעיתונאי עורך־הדין של

 לויט, (״שייקר,״) ישעיהו
 עם בשיחתו על־ידו נוצלו
 תל־אביב מחוז מישטרת מפקד
 זה היה עופר. דויד ניצב
 כתבה פירסם ששייקה אחר

 הביריו־ על אחרונות בידיעות
המת למסיבות המפריעים נים

 עופר תל־אביב. בצפון קיימות
 את ממנו דרש אליו, טילפן
 סירב לויט הביריונים. שמות
 לו שיש טען המידע, את למסור

 לא עופר כעיתונאי. חסינות
 לדרוש המשיך איתו, הסכים

לויט: אז לו אמר השמות. את

186225 הזה העולם


