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ל ל ג שלה של פרצופה ב הממ
 נפגש דיין משה ח״כ י■

 (מיל.) אלוף עם שעבר בשבוע
 זד הרצוג, (״ויוויאך) חיים
 קטעים אשר הצבאי, פרשן

 יום־הכיפו־ מילחמת על מסיפרו
 אלד, בימים מתפרסמים רים

 ב־ אחרונות. ידיעות בצהרון
 כאיש הידוע הרציוג, מטיל סיפרו
 כבדה אשמה לשעבר, רפ״י

 למילחמה. הנוגע בכל בדיין,
 על טפח הרצוג, אל ניגש דיין

 זה ״ויוויאן, לו: ואמר שכמו
 חבר- להיות לך עזרתי שלא

 שתהיה לכך ושהתנגדתי כנסת
 אותי הופך לא שר־ההסברה,

השיב. לא הרצוג נורא.״ לכל־כך

לצר המועצה בהצגת 9
של בראשותו החדשה, כנות

 שנערכה שחל, משה ח״כ
 בתל־אביב אמריקה ציוני בבית

 הנאום את נאם שעבר, בשבוע
 והתעשייה, המיסחר שר המרכזי
 בר־לב כשהציג בר״לם. חיים

 אותם שיבח המועצה, חברי את
 התקבלו אנשים ״מיספר : ואמר

כישו בגלל למועצה כחברים
 למשל כמו האישיים, ריהם

 עשה בר־לב מרן.״ דינה
 גורן, אל פנה בנאומו, הפסקה
 לקומוניקציה ומרצה ד״ר שהיא

בירוש העברית באוניברסיטה
 את ״במה אותה: ושאל לים,

 כשענתה רק ?״ עוסקת בעצם
ו בנאומו בר-לב המשיך לו,

 עקרת- גורן, דינה ״ד״ר אמר:
ו בקומוניקציה, העוסקת בית
זה.״ בתחום נוספים כישורים לה

 נעימה בלתי תקרית 9
 הבידואי הח״כ בין אירעה

ה לבין אכדרביעה מחמד
 מידה אברו• מידה עיתונאית

 הראשון הדבר כי בזמנו כתבה
 שנבחר לאחר עשה שאבו־רביעה
 כי לדרוש היה לחבר-כנסת,

 טלפון, שלו במאהל לו יתקינו
 עצומה בהוצאה כרוך שהיה דבר

 הקרוב מהקו הריחוק בגלל
 אולם נפגע, אבו-רביעה ביותר.

 פנתה שעבר בשבוע הגיב. לא
 נעלב כי ידעה שלא מירח, אליו

 ממנו וביקשה שלה, מהכתבה
 בידואית. עבאייה לה להשיג

ומ לח, השיב לא אבו־רביעה
 מחברי- מאחד ביקש יותר אוחר

העיתו את המכירים הכנסת,
״לא הוא כי לה למסור נאית,

בעת חמדינח ראשי של פניהם על רב באבל להבחין קשה ?!111תמונות
 זלמן מדמת״ישראל, של השלישי נשיאה של בהלווייתו שהשתתפו 11

 למעלה בתמונה אלה. לאנשים נוסף חברתי מיפגש זו גם שימשח האלה, הלוויות במרבית כמו שזר.
 הוא שלה היחיד סימן־חאבל כאשר בהירה, בשימלה זוהרת רביו, לאה ראש״הממשלה רעיית נראית מימין

 בתמונה המחייכת אלוני, שולמית השרה״ללא־תיק, גם הגיעה משקפי־שמש עם הכהים. השמש משקפי
 כפי שמע למטח, ימנית תמונה באמצע, מפא״י של החזק האיש שהיה מי נצר, שרגא משמאל. למעלה,
 (עם משל ירוחם ההסתדרות מזכ״ל גם נהנה בדיחה כשמאותח במלוא-פה, וצוחק טובה בדיחה הנראה
 למטח) משמאל בתמונה למצלמה, הגב (עם יעקובי גם שר־התחבורח סיפר מה ידוע לא מימין). כיפה,

 קימעה מבוהלים ואף רציניים שנראו היחידים צוחק נראח האחרון גם אולם עופר, אברהם לשר״השיכון
 מישמר־הכנסת, שוטרי נראים משמאל בתמונה בהלווייה. מישמר־הכבוד שהיו מישמר־הכנסת, אנשי היו

אלון. יגאל ושר־החוץ ראש־חממשלה סגן ביניהם כאשר ההלוויה טכס בשעת הארון ליד שניצבו

 שמעליבים לאנשים מתנות נותן
אותו.״
בן־אהרץ יצחק כח״ 9
 גיבעודחיים- בקיבוצו, נראה

 בשרשרת מעשן כשהוא מאוחד,
כש בסיגריה. סיגריה ומדליק

 חברי־משק מספר אותו שאלו
 הרבה כך כל מעשן הוא מדוע
 בן- להם השיב האחרון, בזמן

ה את רואה ״כשאני אהרון:
 רוצה אני הממשלה, של פרצוף
האפשר.״ ככל ימי את לקצר

ב האחרונה הבדיחה 91
 כי שעבר, בשבוע היתד, כנסת

 אוזן אחרון שר-החקלאית
 לחקלאות תוכנית־חומש מכין

 יזרעו התוכנית לפי בארץ.
 בשניה אספסת, הראשונה בשנה

 וכן המניות, בשלישית שעועית,
הלאה.
ה סיפר מישפטי עיתון 9
 רד אמנון הפרופ׳ כי שבוע

 שינוי, תנועת ראש בינשטיין,
 אחת את שעבר בשבוע פגש

 בא כאשר בתו, של ממורותיה
ה מבית-ספרה. אותה לאסוף
 רובינשטיין את שאלה מורה
 מילה אין שינוי של במצע מדוע
הפלס הבעייה פיתרון על אחת

״ה השיב: רובינשטיין טינית.
 עקרוני, ענייו לא הם פלסטינים

 עם היחסים ממערכת חלק אלא
הת לא המורה מדינות־ערב.״

 חברותי ״גם והגיבה: בלבלה,
עקרוני.״ עניין אינה בשינוי

 צ׳ארלס פארק חנוכת 9:
 להיות הפכה בתל-אביב קלור

 של והיפות היפים כל תצוגת
ב נערכה הפתיחה תל־אביב.

 לשעבר, שר-האוצר של חסותם
 מאייר, ומישפחת ספיר פנחס

 אולם בארץ. קלור של שותפיו
 משכו תשומת־הלב עיקר את

 חכס, דיצה ביניהן החתיכות,
שהי מי הנזיגדל, טלון ומנהלת

 מאייר, האחים אחד מזכירת תר,
 נער־השעשועים בחרב. אדרה

ש הירש, פוקח התל־אביבי
 יפהפיה, צעירה עם למקום הגיע
האופ בלהט זאת, למרות חיזר
ואף חבס, דיצה אחרי לו׳ ייני

 שאותה יפה, אבן־ים ילה הגיש
במקום. מצא

 חיים העליון השופט 9
 פסק־דין לאחרונה ביטל כהן

 המחוזי בית־המשפט שופט של
 (ד,למוט) שלמה בתל־אביב,
לזכו הליגה בעניין לוונברג,

 כהן השופט והאזרח. האדם יות
 כתב להתאפק, היה יכול לא

 לווג- כי בפסק־הדין באירוניה
 נדיבות-ליבו מתוך ״נהג ברג

מוטעית. בצורה — היא״ רבה כי

בנסי זכה אף כהן חיים 91
 מישליחת במיסגרת לחו״ל עה

באנג מישפטנים לכנס ישראל
 דאגו המישלחת מרכיבי ליה.

 שווים יחסי־כוחות על לשמור
מק כשהם חברי-המישלחת, בין

 מיספר אותו שיהיה פידים
 תל-אביב ׳מאוניברסיטת חברים

 נבחר, כהן חיים מירושלים. כמו
 מרצה הוא כי שהתברר לאחר

 התל־אביבית באוניברסיטה גם
בירושלמית. וגם

מנה את רודפות הצרות 9
 לון, פאן חברת של לשעבר לה

 הסתבר אשר אבדון, אפריים
אב בפלילים. ונאשם לאחרונה

 עם באילת להינפש נסע דון
 באילת אך שלהם, והכלב אשתו
 חיפושים לאחר כלבו. נגנב
 אברון פנה שלם, יום משך

 לא היא גם אולם למישטרה,
 בלילה כלבו. את למצוא הצליחה

אל בבית־המלון לחדרו טילפן
 הכלב, כגנב עצמו שהציג מוני,

 שאם לירות, 500 ממנו וביקש
 הכלב את לו ישלח הוא כן לא

 ומונית הסכים, אברון מת.
 הכלב. את לו הביאה אילתית

 תמורת אותו לו מסר נהגה
לירות. חמש-מאות

 לידי הגיע שכימעט ריב, 9:
ש בשבוע פרץ תיגרת־ידיים,

 בית־העתונאים, במיזנון עבר
 עיתונאית בין סוקולוב, בית

שמ אורה אחרונות ידיעות
בי. המשורר לבין אור  הריב, י

הוא מה בגלל יודע אינו שאיש
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