
ל1.בית־ס את לפוצץ צריך ..היה  בי.1קו
שעבר הח׳־כ הציע דגני עמזס ל

 ל!ש־ רפ״י הפרי בכנס 8!
הו אחרי מייד שנערך עבר,
 משה שר־הביטחון של דעתו
 להשתתף בכוונתו אין ני דיין

 מ־ דבים תקפו הבאה, בממשלה
 הגדיל העיתונות. את הנואמים

לש תבר-הננסת מכולם לעשות
 כפר־ איש דגני, עמום עבר,

 העיתונות נגד שזעמו ויתקין,
ב שטען עד גל־בך גדול היה
 תעלת־ ואת ששלחו ״לפני : להט

 את לפוצץ היה צריך סואץ,
 בית־סוקולוב !״בית־סוקולוב

 ב- אגודת־העיתונאים בית הוא
תל-אביב.

 זה היה בנם, אותו !בתום ■
 משה (!מיל.) אלוף־מישנ׳ה

הז החלטת לקבל שהציע נצר,
 על בחיוך דיין, דיין. עם דהות
 ״אל :׳מהנוכחים ביקש פניו,

טו לי תעשו החלטה, תקבלו
להז עוד אצטרך אני בסוף בה.

של ההזדהות החלטת עם דהות
 לא מהנוכחים אחד אף כם...״

העי מילבד הבדיחה, את הבין
תונאים.

ה שלמה, ■מרחב !מפקד 8!
 (״גורודיש״) שמואל אלוף
 שי־ בבית־החולים ׳אושפז ונתן,

בחול לטיפול בתל־יהשומר בא
 הוא שלו. השדרה עמוד יות

 המיועדת מיוחדת, למיטה רותק
 לצורך החוליות. את למתוח

 של למ״שקולת ראשו חובר זה
 לו ייעץ קילוגרם. עשרה

 שומר ״תציב !מחבריו: אחד
 אולי יודע, מי מיטתך, ליד

ץ אריל, ר  בלילה יתגנב ש
 של 'מיש׳קולת עוד לך ויוסיף
קילוגרם!״ עשרה
 של היבחרו פסטיבל 8
 (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.) אלוף
 תל-אביב עיריית לראשות להט
ב שיעבר, בשבוע לשיאו הגיע

 גדולה קבלת־פנים מסיבת עת
 הפיר־ על־ידי לכבודו שנערכה

 ש־ בביתו אדמץ, דוד סומאי
 למד נקב־עה המסיבה בדמת־חן.
 בה לשעה בדיוק צאי־שבת,

 סידרת״המתח בטלוויזיה מוקרנת
 ויתרו זאת למרות איירונסייד.

 הסרט, על המוזמנים עשרות
 אחד אמר לקבלת־הפנים. ובאו
ש הפלא ״מה לצ׳יץ׳: מהם

 רבינו־ יהושע את ניצחת
 לנצח מסוגל אתה אם ,׳יץ3

י״ איירונסייד את אפילו
 רא־ טשישה פחות לא 81

מ באותה חלק נטלו שי־ערים
 פלד, ישראל ד״ר סיבה:

 שמואל ;רמת־גן עיריית ראש
 רחובות; עיריית ראש רכטמן,

חד עיריית ראש ברזילי, דב
עי ראש וולקר, יצחק רה;

 נייבש■ וחנניה בת-ים ריית
 ראשון־ עיריית ראש טיין,
 נערכה שהמסיבה מניוון לציון.
יש של העירוני השיפוט בשטח

ל האחרים הבטיחו פלד, ראל
בע גם הפסטיבל את המשיך
 ד,׳חיוגים, שלמרות אלא ריהם.

 כך, במסיבה. ויכוחים גם היו
 בין קולני ויכוח התנהל למשל,

 בארי ידידיה הליברלים ח״נ
 איש רחובות, עיריית וראש

 על התמרמר רכיטמן מיפלגתו.
ל ׳בארי, שהגיש הצעת־החוק

ב לשאת יח״כ יוכל לא פיה
 ראש־ נמו נוסף, ציבורי תפקיד

אומ דבר יודעי למשל. עיר,
 המכריע ניצחונו שאחרי רים

מת המוניציפאליות, בבחירות
ל הבאה בקדנציה רכטמן עתד
ו בעת וכח״ב כראש־עיר כהן

אחת. בעונה
ירוש עיריית ראש 8!

לש החליט קוללו טדי לים
למ כך לשם נסע דיאטה, מור

 במוצא, ההבראה בבית נוחה
קילו חמישה להוריד התכונן

ו־ טלפון בלי חדר הזמין גרם,

0 1 1 1 1 1 במסיבה גיבשטיין, חנניה ואשון־לציון עיריית ראש עס נפגש גח״ל מנהיג 1
 רץ מגח״ל, כזכור, פרש, גיבשטיין ארמון. דוד הפירסומאי של בביתו שנערכה י

 על־כך, טינה בגין לו נטר לא זאת למרות בראשון• גח״ל רשימת את והביס בבחירות עצמאית ברשימה
אברך. מירה הטור בעלת נראית שניהם בין גיבשטיין. של טענותיו לשמע במבוכה חוטמו את משך

 ששירתו החיילים בין 8
 נמה היו איסמעיליה, בסביבות
 קבוצות של הכדורגל משחקני

השח ירושלים. וביתר הפועל
 משותפת, קבוצה הקימו קנים

הישרא החיילים בפני שיחקו
 וחיילים אחד בצד העומדים ליים

 השני. בצד העומדים מצריים
 השופט שפט המי־שחקים באחד

 הוא שגם בן־רובי, אריה
 המיש־ במהלך בסביבה. שירת

 עבירה. השחקנים אחד עבר היק
 היה רגיל שבמישהק השופט,

ה הכרטיס את מכיסו מוציא
 שמו את בו לרשום כדי צהוב,

 נייר חתיכת הוציא השחקן, של
ל בה נ״פנף צהובה, טואלט

 ה־ בהמשך השחקן. של עברו
 :בצעקות הקהל פרץ מישחק

 לחם השיב הביתה!״ ״השופט
!״״הלוואי : בצעקה בן־רובי

י ק סו ע פ ו ב ש ה
גול ראש־הממשלה *
 עד אחיד, את ״גם נ מאיר דה
 למוטי אשתווה לא ,150 גיל

 בחזית היה הוא ני אשכנזי,
הייתי.״ לא ואני

מנחם אגו״י ח״ב ס
ש, רו :דיין משה הכרזת על פ

הטל מצלמות בפני ניצבו העוזבים כשהחיילים מאפריקה, הרשמי הפרידה טכס בעת סואץ. תעלת של
 אותה לצלוח כדי סואץ תעלת מי אל זינק המפורש האיסור ולמרות בגדיו, את הלפרין הסיר וויזיה,

 בתום הלפרין נראה בתמונה נוספים, חיילים המים אל קפצו ׳בעקבותיו (המזרחית. הגדה אל בשחייה
בשחייה. התעלה את שצלחו ולחיילים לו סוכריות שחילקה חיילת מקבלת פניו כשאת הצליחה

ה הכרזתו אך טלוויזיה. בלי
 קיל- שר־הביטחון של אחרונה

 מייד התוכנית. כל את לו קלה
 הוא ההכרזה, דבר לו כשנודע

 השתמש ציבורי, לטלפון ■מיהר
 לא־ ודיירבה אסימונים, 100ב־

העצבים. את להרגיע כדי כהל

ה על נאמר כבר הכל 8
 אבל לקום. העתידה ממשלה

 חיננית, ממשלה' תהיה שזאת
 להגיד. העיז לא עוד אחד אף
 הרב המערך ח״ב שבא עד

 זאת: ואמר הכהן, מנחם
תומ ח״כים 58 בת ״ממשלה

 ממשלת בגימטריה היא כים,
חן.״

 לשדר ינהגו בגלי־צה״ל 8
מאפ שיר עם ד״ש השבוע עד

 מן המוקלט החומר את ריקה.
 תעלת־סואץ, של המיזרחי העבר
 ושם לתחנה, לשלוח היה נהוג
 בדיקה בלי אותו נדשדרים היו

ה התוכניות באחת מוקדמת.
 שעה חצי במשך שודרו שבוע

ב ותמיכה דרישות־שלום שיש
 עורר הדבר איטבנזי. מוטי

ש הקומיסרים, של רוגזם את
 בפני על־כך ׳זעמם את הביעו
 ב״ למי. יצחק התחנה מפקד

 לבני התכונן הפנייה, עיקבות
 שתבדוק ועדת-חקירה, להקים

ה את גנז אך קרה, זר, איך
ל יגרום •שזה מחשש רעיון,
-מיותר. רעש

 במשא־ המפד״ל גציגי 8
 בטענות באו הקואליציוני ומתן

הח״׳כים המיפלגה, צעירי לנציגי
 בן־ ויהודה המר זבולון
 גבם מאחורי שפנו על מאיר,
קציר אפריים המדינה לנשיא

 גול' על שישפיע •ממנו וביקשו
לי ממשלת שתיקים מאיר דה
 כעסו הם בייחוד לאומי. כוד
 השניים: פעלו בא הדרך על

 ביקשו הישיבות, אחת כדי תוך
 והודיעו סליחה ובן־מאיר המר

 לחצי לצאת חייבים הם כי
ל הלגו הם שעה באותה שעה.

מש לשאר הנשיא. עם היפגש
מאמ רק נודע הימיו״מ תתפי

ה נעלמו לאן התיקשורת צעי
 של לישכתו עובדי אגב, שניים.

 בה מהמהירות נדהמו קציר
 הם השניים. את לקבל הסכים
 בד שתיים בשעה אליו טילפנו

 וכבר להיפגש, ביקשו צהריים,
הפגישה. התקיימה שש ׳בשעה

 הוזכר האחרונים בימים 8
 כמועמד רבץ יצחק של שימו

 בממשלה שר־ההסברה לתפקיד
 קטע הפיצו אויביו איל הבאה.

 ג׳ר הלונדוני היהודי מהעיתון
פעולו את המבקר טיימס, איש
 תחת נמסיביר. רכין של תיו

 דיפלומט״, .שיל ״׳חוצפה הכותרת
 ״פירסום הדתי: העיתון כותב
ש טיפשית, בדיחה קיבלה רחב

ה אחד על-ידי בלונדון נאמרה
 יצחק הבולטים, דיפלומטים

 ב״ ישראל שגריר לשעבר הבין,
׳מתכוו לא אני ארצות־הברית.

 ״לחזור הכתבת, ממשיבה נת,״
 מכיוון ואמר, שהוא מה על פה

 אפי־ הרבה כל־כך מכיל שזה
 אסור אשר וולגרית, קוהסיות

 ׳לחשוב היה אפשר עליה. לחזור
 את לייצג הוא שתפקידו שאדם,

 מייצגת, שהמדינה ביותר הטוב
האמונות .את מלהקניט יימנע

 שאליהם אלד, של הבסיסיות
 הוא בשמם אלה ושל פונה הוא

מדבר.״

הגנר למילחמת דוגמה 8
הקולאי,ש השבוע היבוא לים,
טל לצוות שריק, יוסף נוע

 לישראל שבא הולנדי, וויזיה
ה אנשי תיעודי• סרט לצלם
 שמיר משה עם שוחחו צוות
 ביקרו הם א׳בנרי. אורי ועם

ה ובמלונות המרגזית בתחנה
 נסעו תל־אביב, שבצפון גדולים

ה חברי ולסיני. לרמת־הגולן
 בהם מהניגודים הופתעו צוות

״ב :שריק להם הסביר נתקלו.
 :חילוקת־׳עבודה לנו ייש ישראל
 שר־ה׳ביטחיון, אחד, גנרל למשל,

ל הם ביגוד לספק מצליח לא
 ברמת־הגולן! הקופאים חייליו
 שר־המיסחר אחר, שגנרל בשעה

 ל- חסותו את נותן והתעשייה,
בהילטון.״ תצוגת־פרוות

 או טריק זה אם יודע ״אינני
דלת.״ טריקת

 אברהם המעדר ח״ב •
הד ייימשכו ״אם :זילברברג

תהיי ממילא גזה, בקצב ברים
 ארבע בעוד אישיות בחירות נה

 במערך אחד כל כי — שנים
לחוד.״ יילד
 אשתו רפאל, גאולה •

 רפאל, יצחק המפד״ל ח״כ של
 בצעירי לנהוג יש בה הדרך על

 במקום הייתי ״אילו :המפד״ל
ב אותם מטלטלת הייתי בעלי,

!״ראשם ציציות
מ דידי הפיזמוגאי •
 דתי עסקן הוא ״יהודי ז גופי

 על החולם / מעשה איש —
כסא.״ על וחושב נושא
אלי הליכוד ח״כ •

אורי ״אינני :הימלט מלך
גלר.״
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