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 המרגשת פגישתו על !■
 כן־־גור■ דויד עם האחרונה

 ראש־הממשלה סגן סיפר יון
 ללווייה. בדרך אלון יגאל

 בבית־ שכב כבר בו־גוריון
 מכיוון לדבר, יכול ולא החולים,

 את שיתק במוחו ששטף־דם
 הדיבור. על השולטים !התאים

 היד, גופו של הימני החצי כל
 ידו את לחץ יגאל משותק.

 החזיר ובן־גוריון השמאלית,
 של ״כמו חזקה, לחיצה לו

 את שם יגאל .״18 בן בחור
 בן* של ידו על השנייה ידו

 השניים נשארו וכך גוריון,
ודברים. אומר בלי דקות, עשר

כ כן, לפני זמן כמד, 81
בבית־ר,חו אלון יגאל ששכב

יג בן־גוריון. אותו ביקר ,לים
לנ כדי ההזדמנות את ניצל אל

 שייקראו להסכים לשכנעו סות
 אך שמו, על מידרשת־הנגב את

 רב: בתוקף השיב בן־גוריון
 יגאל ו״ שאמות אחרי ״רק

יע אז שעד ד,תיקווה את ■הביע
 בן- אך זמן, הרבה עוד בור

 ״לא היסום: בלי אמר, גוריון
 כבר אני הרבה. לחכות תצטרכו

זקן.״
 להלווייה, בדרך במסוק, 8!

יג דיין, משה יחד התקבצו
 כר־דב, חיים אלון, אל

סי וראשי אחרים שרים כמה
 גד* ח״כ התלוצץ הכנסת. עות
 המסוק ״אם :האוזנר עדן
 כללית שימחה תהיה יפול, הזה

 המיס־ כל של השנייה בשורה
לגות.״

■  המסוק חג טיסה באותה י
 כדי לשדה־בוקר, מעל רב זמן

 היעודה. בשעה בדיוק לנחות
 אל ניגש דיין משד, של שלישו
 נוחתים. אין מדוע ושאל הצוות,
 לבום ״תגיד אחד: לו השיב
 לא לדאוג. מד, לו שאין שלך

באוויר.״ נישאר
 סיפר ההלווייה לפני 8!

 נחום שד״ר וייסגד מאיר
 למיד- גדול צ׳יק שלח גולדמן

לח שכח אך שדה־בוקר, רשת
ח״כ כך על השיב עליו. תום

 קרח ״זד, :רימלט אלימלך
 לו אמרו כאשר לרוטשילד. גם

 ,מה אמר צ׳יק, על חתם שלא
 לא אתם שלי חתימה בלי יש?

,מרוטשילד?״ צ׳יק על סומכים

 יום־הכיפורים מילחמת 8!
 של תדמיתו את רק לא הרסה

 היא דיין. משה שר־ד,ביטחון
 ערב טוב. עסק גם לו הרסה

 משא־ דיין משה ניהל המילחמה
 זרה טלוויזיה חברת עם ומתן

ב מצולם ראיון הענקת בדבר
 דורש כידוע, שבצהלה. ביתו
ול לצלם הזכות תמורת דיין

 ו* במזומן תשלום אותו' ראיין
 עמד הפעם גם במטבע־חוץ.

 שהפעם אלא זה. תנאי על דיין
 קודם אם המחיר. את העלה הוא
 צנועים בתשלומים הסתפק לכן

המ את העלה עתה הרי יותר,
 באה לירות. אלף 50ל- עד חיר

 העסק, כל את ושברה המילחמה
ומכאן. מכאן קרח יצא ודיין

 של בפופולריות הירידה !■
 גם ביטוי לידי באה דיין משה
ש בשבוע צה״ל. חיילי אצל
 עם יחד השר ירד למשל עבר

 ל־ הישראלית הטלוויזיה צלמי
 שה- לפני איסמעיליה. גיזרת
מל ניגשו לצלם, החלו צלמים

 לחיילים שר־הביטחון של וויו
 ל־ מהם ביקשו באמור, שהיו

 יראה שהוא כדי לדיין התהרב
לתדה בחיילים. מוקף בצילום

 כי החיילים השיבו המלווים, מת
 הם מהמקום, לזוז להם יותר אם

 יתקרבו ולא מהשר יתרחקו
אליו.

ב לצה״ל שגויים למרות ■1
 מועמד מצא המלחמה, תחילת

 תל-אביב עיריית לראשות גח״ל
 ״),(״צ״ץ שלמה (מיל.) אלוף
 ברחובות להסתובב זמן להט

 צ׳יץ׳ האפלה. בזמן תל־אביב
שהש אזרחים אותם על התרגז

למ דלוקים האורות את אירו
ל טילפן האפלה, תשנות רות

 במישרד- הנושא על אחראים
 הוא כי להם מסר הביטחון,

 וביקש בתל-אביב אורות רואה
אותם. שיכבו לדאוג מהם

של ■המיסחוי שמודיכסון מ. ריציארד
ש )46( לה־רוא ג׳יימס

 ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא של ככפילו רבות שנים במשך שימש
 מעריך לא כבר אחד אף !נורא ״זה :קשים זמנים על מתלונן ניכסון,

 כינויי בי ומטיחס ברחוב עלי מתנפלים ואנשים ניכסון את
שם לאיטליה, דיכסון יצא מהצרות, להימלט כדי גנאי.״

יינות. לייצור חברה של פירסומת כדוגמן מופיע הוא

 מיס הפופ זמר של אשתוגיאגו ביאנקה
 האבנים להקת את שייסד ג׳אגר

 הלך העולם כל כאשר האופנה. חוקי לפי הולכת אינה המתגלגלות,
המל מכנסיים. היא מיני, לבשו כשכולן במיני; הלכה היא במקסי,

 החורף את התחילה והיא לונדון כל את משגעת שלה תחה
מידי. וחצאית שקופה שיפון בחולצת לבושה הופיעה כאשר

קר למונח חדש פירוש 8!
 בשיר־ (שיריון בשין שין בות
מי שר־הסעד השבוע נתן יון)

הבחי ״מערכת ג חזני כאל
 ז בשין שין בסימן תעמוד רות

שטחים.״ מול שלום

 הצבאי הפרשן של אשתו 81
 ר״ ח חיים במילואים האלוף
ה רשות מליאת חברת צוג,

הת הרצוג, אורה שידור
ה רשות מליאת בישיבת לוננה
ב ששררה ההזנחה על שידור
 בזמן שפעל המאולתר אולפן

 האולפן עובדי כאשר המילחמה
ש המקום, את לנקות סירבו

סיפ גם היא בליכלוך. התמלא
 אחת במהלך כי לנוכחים רה

 בעלה, של הפרשנות משיחות
 לעזוב ורצה ממקומו קם הוא
ש הרעש בגלל האולפן את

 רק שהשתתקו הטכנאים, גרמו
המפורש. האיום אחרי

ב ביותר הנדהם האיש 8!
 העיתונאי השבוע היה ארץ

 כי שגילה כרזילי, אמנון
הבו בפינקם מופיע אינו שמו

 שהצביע למרות לכנסת, חרים
פנה הוא להסתדרות. בבחירות

 מדוע לברר כדי למישרד־הפגים
 לתדהמתו בחירה. זכות לו אין

 אין כי לו המודיע מכתב קיבל
בר ישראלית. אזרחות כלל לו

 ב־ שירת בארץ, שנולד זילי,
 עם לחו״ל פעמיים נסע צר,״ל,
כ עתה משמש ישראלי, דרכון

 במקומו הארץ של הצבאי כתב
 לחופשה. שיצא שיף זאב של

לפ החליט הוא התדהמה לאחר
ש ולבקש למישרד־הפנים נות

 הם אזרחות איזה לו יודיעו
לו. לתת מוכנים

 פרי יורם המערך דובר 8:
 עבודתו. מקום את ואיבד כמעט

 ראש־הממשלה כאשר זה היה
או כי גילתה מאיר גולדה

 מתכנסים אליאב לובה הדי
 נמרצת חקירה יחדיו. במועדון
 ל- השייך המועדון כי העלתה
 להם ניתן העבודה, מיפלגת
 גולדה המערך. דובר על־ידי

 ד,מיפ־ ממזכ״ל תבעה הזועמת
 את להדיח ידלין אהרון לגה

הדובר.
 טופול חיים השחקן 8!

 כקצין־קישור במילחמה גויים
 לעתונאים צד,״ל דובר מטעם
 תע- של המערבית בגדה זרים

 טד קבע בסיסו את לת-סואץ.
של פאיד, בשדד,־התעופה פול
 ראו אחד יום המר. האגם חוף
כש מחדרו יוצא טופול את

 הולך?״ אתה ״לאן בידו. מגבת
הי ״להיתקלח,״ טופול. נשאל

 טו־ נכנם אחר־כך התשובה. תד,
צפו אותו שהטיס למסוק, פול
 כדי יצא לשם לרפידים, נה

להיתקלח.
 התל-אבי- השיניים רופא 8!
 שירת עמודי, עודד ד״ר בי

 פינוי ביחידת בפאיד במלחמה
 כי לו מסרו כאשר פצועים.
 מרפאת באזור מצאו חיילים
ה אחריהם שהשאירו שיניים
 עמודי יצא במנוסתם, מצרים

המר אחר חיפוש תוך לאתרה.
 בלב ירוק בכתם הבחין פאה

 וראה למקום התקרב המדבר.
 הסוואה. רשת אלא אינה זו כי

 הוא שיניים מרפאת במקום
 מוסווה טילים בסים שם מצא

אז. עד היתגלה שטרם
שבו לפני שלישי ביום 8
 שרון אריק האלוף ביקר עיים

 לארוחת ידידים עם והסב בת״א
 בשולחן ג׳קי. במיזללת ם צהרי
ה שעה אותה ישב לו סמוך

מ שהיה חפר, חיים משורר
 על הביקורת מותחי ראשי
 המילחמה. בתקופת עוד אריק,

בי דברים החליפו לא השניים
 אותה ישב חפר, ליד ניהם.
 תורג׳מן, מרקו האמרגן שעה

 כאשר יומיים. כעבור שנפטר
ל והתקרב ממקומו מרקו קם

 לו הכין האלוף, של שולחנו
 מתיחה, ינוקא משה הצייר
 שרון האלוף בפני אותו הציג

 האמרגן וזה ״הנה, במילים:
 הנוכחים כל חפר.״ חיים של

 מרקו הוצג אז רק בצחוק. פרצו
 הרס״ר שהיה כמי האלוף בפני

 השיריון. גייסות של הראשון
 הרבה כל-כך ״או, :אריק אמר

 בפגי האחד אותנו הציגו פעמים
 מי לי מגלים וסוף־סוף השני

אתה.״
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