
ס איד פ ב ת ל  המישטרה כ
צייץ* שד בכיסו חשיש

 לשופט כי ספק כל ׳אין ■
 המדליה הוועדה וראש העליון

 יש אגרנט, שמעון על-שמו,
הפו לחיי :אמנם, עקיף קשר,

 של ביתו בארץ. והצבא ליטיקה
 העובד לצעיר -נשואה -אגרנט

ה של הסטטיסטיקה במחלקת
 השניים כהן♦ עומד ממשלה,

 מהם לאחד לילדיהם, קראו
 שרון, בשם ולשני אריאל

 כי מכחיש כהן עובד אם־כי
 אלה בשמות הילדים לקריאת

 עבודתו עם כלשהו קישר היה
שלהם. הסבא של

 שנערך אתגר חוג בכנס 8;
 אלוף־מישנה הסביר בתל־אביב

 (איסקה) יששכר (!מיל.)
 ב־ קשה נפצע אשר שרמי,
 וזו יום־הכיפורים, מילחמת

ה הציבוריות הופעתו לו הייתה
 ה־ מן חי יצא כיצד ראשונה,
 הסביר האחרונה. מילחמה
 לב שמתי לא ״אני שדמי:
 הלכתי צה״ל, שהציב לשילוט
ב נשארתי וכך ההפוך בכיוון
חיים.״

שו כעסה כנס באותו ■1
שהעיתו כך על הדרכ שנה

 את אתגר לחוג הלבישה נות
 שאלה גנרלים. חוג של הדימוי
כמו לכם נראית ״׳אני חורב:

קליבלנד פט
 הכובשת הצילום דוגמנית היא

 של בתם פט, !אירופה. את עתה
 ונגן־סכסר כושית־פורטריקאית

 כיצד זו בתמונה מדגימה פון,
ב היסודי באופן להתרחץ יש

 גם לשגע הצליחה, בך יותר.
 שרבים קרי־המזג, הגרמנים את

 ו־ במיסגרת אותה קבעו מהם
ב חדר־האמבטיה בקיר תלוה

בתיהם.

ה החוג ממייסדות אני גנרלי
ל קרובה לא אפילו ואני זה,

רע היא הקרב שושנה גנרל.״
 -לפני עד שהיה מי של ייתו

 בצה״ל, אלוף חודשים מספר
 עמוס הטכניון, -נשיא וכיום
ח׳ורב.

 אהרון התחבורה שר ■1
 -נוכח שהיה יריב (אהו״לה)

 במועדון שנערך כנס באותו
 ב- העבודה מיפלגת של יחדיו

ה כל מנומנם ישב תל־אביב,
 פעם רק התעורר אולם עת

 ש- בקריאת־ביניים ופרץ אחת,
 זה היה האולם. בכל הידהדה

 עיריית ראש נכו, י.וסןמ כאשר
 תמך החוג ויושב־ראש הרצליה
 אין כי בטענתה חורב בשושנה

 לשעבר. אנשי־צבא של חוג זה
 :וקרא ממקומו יריב קפץ

מת לא הצבא, אנשי ״אנחנו,
 צבא, אנשי שהיינו בזה ביישים
ברור!״ לכם שיהיה

 על חריפה בהתקפה !■
 מאיר, גורדה ראש־הממשילה

 ריין משה שר־יהביטחיון על
ה יצא אנרנט, ועדת לוע

 זאב (מיל.) אלוף־מישנה שבוע
מה שהיה מי שחם, (זוניק)

 להתפטרות שקראו ראשונים
 אגר־ ״ועדת :שחם אמר דיין.

 אות- לראש־הממשלה נתנה נט
 מדלייה, דיין ולמשה גבורה

 !זה להם הגיע שבאמת מה אבל
ב לחבל״. :מאוד קרוב משהו

 את שחם כינה מעמד אותו
 ועדת על־ירי המפוטרים ישני

 רב־יאלוף הרמטכ״ל אגרנט,
 ה־ אמ״ן !וראש אלעזר דויד

 ״חברה- זעירא: ארי וףאל-
ליצים״.

 ויקטול שר-ד,׳בריאות, 8'
ש בשבוע הקדיש •טב־טוב,

 דו״ח לענייני רב זמן עבר
 לא הדבר אך אגרנט, ועדת

 מישיבת- להסתלק -לו הפריע
רבי ביום שהתקיימה הממשלה

 לתל- קפיצה לתת האחרון, עי
 של !תערוכתה לפתיחת אביב

 שלי בלתי־ידועה, ציירת
 בתל־ יודפת בגלריה הררי,

אביב.

 מקום־עבודתו מהות על 8:
 השבוע עמדה שלה הבוס של

 של והחיננית הצעירה מזכירתו
 מלכה שרון, אריק ח״כ

 מלכה הרצברג. (מלכה׳לה)
 הח״ניס במיזנון ארוחה סיימה

 סיגריות, לקנות ויצאה שבכנסת
ה לאולם נכנסה בטעות אך

 על־ידי נעצרה זשם מליאה,
 אותה ששאל הסדרנים, אחד

 השיבה מלכד,׳לה למבוקשה.
 סיגריות.״ מחפשת ״׳אני לו:

 מניה־וביה: לה השיב הסדרן
סי מוכרים לא כאן ״גבירתי,

לוקשן.״ מוכרים כאן גריות,

 הייתה מעניינית פגישה 8
 של לכתב־החוץ שעבר בשבוע
 טלגרף. דה ההולנדי העיתון

 שר- עם סונדרובן, אלי
 נסע אלי ריין♦ משה הביטחון

במהי גהה, בכביש במכוניתו
 כאשר בשעה, ק״מ 90 של רות

 מכוניות־פאד, שתי אותו עקפו
 הגביר אלי מסחררת. במהירות

 ,להדביקן וניסה מהירותו, את
 כאשר רק הצלחה. ללא אך

 לעצור נאלצו המכוניות שתי
■ו אלי אותן השיג ברמזור,

ב היושב בשר־הביטחון הבחין
ה המכונית של האחורי מושב

 פנה אלי עיתון. ׳וקורא וינה ראש
על פו ונזף המכונית נהג אל
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 במיוחד !המאומן כליב־מישטרה על־ידי לחט, (צ׳יץ׳) שלמה תל־אביב
 מפקד־ תל־אביב, של הגדול השוטר בנוכחות דווקא סמים, לתפיסת

 מישטרתי לסיור־לילה יצא צ׳יץ׳ עופר. דויד ׳ניצב המישטרה של המחוז
 הקלפנים הנרקומנים, הזונות, את להכיר ביקש כאשר עופר, בליוויית

 חפיסת־ בכיסו טמנו הסיור במיסגרת אזרחיו. שבין הלילה ציפורי ויתר
 מרות התאכזב אצלו. אותה גילה אותם שליווה וכלב־מישטרה חשיש,

 את תופסים היו לא אם :שאמר שטיינימן, יוסי גיזבר־העירייה
העירייה.״ תקציב את קצת לאזן מצליחים היינו ראש־העיר,

ל נסע. בה הרבה המהירות
 את דיין הפסיק הרבה הפתעתו
 חלון את פתיח בעיתון, קריאתו

 ״אדוני, לאלי: ואמר ר,מפונית
 את מבקש אני צודק, אתר,

להמ לנהגו והורה סליחתך,״
החוק. לפי בנסיעה שיך

 שבעלה בשעה דווקא 8
 בתקופה ביותר, לה זקוק היה

ב נסעה שלו, ביותר הקשה
 רעייתו דיין, רחל שעבר שבוע

 לאריוח׳ת־ערב שר-יהביטחוין, של
ה של הזמנתה על־פי בפריס,
 לפריס דה־רוטשילד. ברונית

מ שיומד־ראש, עם רחל נסעה
דיין. של הגורילות בין

 רחל של נסיעתה בעוד אך
 הרי הברונית, על־ידי מומנה
 שילם ה״גורולה״ בעבור

המ מפריס מישרד־הביטחון.
 שם ללונדון, דיין רחל שיכה
 צייר־ לפני שעות משך ישבה

 דה־ אלמר הנודע הפורטרטים
 דיוקנה. א׳ת צייר אשר הורי,

 הגב׳ כי אחר־כך סיפר הצייר
 השחקנית את לו הזכירה דיין
 וכי בצעירותה, פלמר לילי

 ב״סיפורים עניינו את עוררה
 בינה היחסים על לי שסיפרה

דיין.״ לבין

 מפקדו שהיד, מי
 ב־ שרה־התעופה של האחרון

מכל־וכל השבוע הכחיש כ־איד,

 השחצני, המיכתב פרשת את
 למפקד ׳כביכול השאיר אותו

 שבא שדד,־התעופה, של המצרי
 סיפר הפינוי. אחרי במקומו

ו וצחקנו ישבנו ״סתם כהן:
 היה לא שבכלל מיכתיב, כתבנו
פור שאחר־כך למיפתב דומה

להש יפולנו לא בעיתונים. סם
 ׳רצינו :אפילו המיכתב, את איר

 של הצבאי שהכתב כיוון בכך,
תן אחרונות, ידיעות  הכר, אי

 לפרסם ורץ מידינו אותו חטף
 השבנו לא אופן, בכל אותו.

 בכלל או מיכתב, כזר, להשאיר
למצרים.״ מיכתב להשאיר

 השופרסל, רשת מנהל 8
 (ייוסק׳ה) יוסף (מיל.) אלוף
 חמישי ביום לעזוב מיהר גכע,

 ו־ שרים עם ישיבה האחרון
 לאחר השתתף, בר, ׳אנישי־ציבור

 רשות־ את ■תחולה שביקש
הראשונים. בץ הדיבור

 גבע כי הסתבר אחר־כך ■רק
בסופרמרק סיור לערוך מיהר
 לבדוק בתל־אביב, שלו טים
חג־הפסח. ערב בסדר הפל אם

 זכה עצומים לגלי־אהדה 8
שראל (מיל.) אלוף  (טליק) י
ש בשבוע שביקר בעת טיל,
 כאזרח. בכנסת לראשונה עבר

 ללא טליק את ׳שזיהה הראשון
 ח״כ (מיל.) אלוף היד, מדים

 עליו שאתנפל שריו אריק
עמו. לשבת והזמינו בשמחה,

 מנחם אליהם הצטרף במהרה
 וגיפף חיבק הוא שאף בגין,

ס׳ליק. את

נת זמן לניצול כמומחה 8
 עייזר {,מיל.). אלוף גלה

 בשבוע נסע עייזר וזייצמן.
 ב־ נוכח להיות לחיפה שעבר

 בניו ואבנר, דן של חתונותיהם
ד, ,מילה רב־החיובל של רנ  ב

 להובלת הימית החברה מבעלי
 היה לא חתונות בשיתי אך פרי.
 גם להשתתף הצליח עייזר די.

ל החיפאי החוג של באסיפה
ב .׳שנערכה הליכוד, פני שינוי
בחיפה. ערב אותו

 מכפר הגובלנים יצרן 8
 מהד איצ׳ה עיו־הוד, האמנים
 העיר, אל מהכפר בא בוש,
 ב־ חבריו עם כדרכו, והסב,
 מט־ שתה תל־אב״בית. מזללה

 היה יכול לא אבל ואכל, יבוש
 שני ובלע יצרו, על להתגבר

 ?״ לעשות ״מה טרי. בצל ראשי
 ״כדי חבריו, את ממבוש שאל
 הציע ?״ הריח את ירגישו שלא

 לטעון ״תמ׳שיך מהם: אחד לו
 קברניט ואילו מהבצל!״ שזה

 לו: גילה יפה, אורי אל־על,
מש עכשיו מוכרים ״באמריקה

 עשרה תאכל אם שאפילו הו
ה את ירגישו לא בצל, ראשי

הי״ ״מה ריח...״ ממ תמה ז
 ״ראש יפה: לו השיב מש.

שום!" של

 עזרי׳אל הבשר יבואן 8
ני איך לאחרונה נזכר עינם

בתקו דיין, משה בשעתו סה
לשכ שר־החקלאות, שהיה פה
ושו עיזריאל בדיג. לעסוק נעו

 בים בדיג כוחם את ניסו תפיו
 קצרה תקופה אחרי אך האדום,

 קרא דיין כך. ידיהם את משכו
 לשכנעם וניסה לשיחה, להם

ה את לפתח ומועיל שחשוב
יש של הדרומי בפיתחה דייג

מו ״אני :עינב לו השיב אל.ר
 שתירצה, פמה בדיג לעסוק כן

סי לי שתראה אחד: בתנאי
 במילים: המתחיל אחד פור

עשיר...׳״ דייג הייה ,היה

 כאילו הסיפור נולד איך 8!
כר, גדעון העיתונאי  כעת ריי

בלונ היהודית הסוכנות שליח
 מזון ביבוא לעסוק החליט דון,

 הזה (העולם לישראל לכלבים
 של הבריו כי הסתבר ן )1908

ל החליטו בארץ רייכר גדעון
 הפיצו ׳הגונה, מתייחד, לו ערוד

 מפוברקים, מסמכים בעיתונות
ה עיסוקו על כביכול המעידים

 העיתונאי- רייכר. של חדש
ה את והכחיש התרגז השליח

בחריפות. דבר

א הצנחנים סרן 8 ס  א
 סר־ על הקרב גיבור קדמוני,

ומ לתעלה, שממערב פי׳אום
ה של המחאה תנועת ראשי

 האיש הוא המשוחררים חיילים
 חיים של הדחתו את התובע

 המסחר־וד,תעשיה, שר כר״לב,
 ראשי כאחראי אסא רואיה אותו

 יום־הכיפורים. מילחמת למחדלי
ש העובדה סייעה לא לבר־לב

 היד, כאשר ,1968 בשנת עוד
 את בבית־הולים ביקר רמטכ״ל,
ה במילחמת שנפצע קדמוני,
 שלח ואף ידו את לחץ התשה,

 הקדשה עם תמונה אחר־כך לו
 שומר קדמוני אסא למזכרת.

 להפגין ממשיך אך התמונה את
בר־לב. של להדחתו
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