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 לעיין ואעוון מיקבי
יעקב וזכדון

ח שלף גאנד■ ד ק במסיבוו־עיתונא■□ א
ר אותו וכיוון ב ע ל ל מקו הר

 ראש״ד,ממשלה ליועץ 8!
 (מיל.) האלוף במירור, למילחמה
 יש זאבי, (״גאנדי״) רחכעם

ש במינו, מייוחד חוש־הומור
נכו לפרשו עשוי אחד כל לא
 השבוע הבהיל למשל, כך, נה.

 בעת עיתונאים, כמה גאנדי
 עי־ שנערכה מסיבת־העתונאים

פר מחקירת שובו אחרי מו
 הקונסוליה על ההשתלטות שת

 בעת ביוהנסבורג. הישראלית
 סיפור את לעיתונאים שסיפר

 שהיה הרמקול, החל המעשה
 הודעות משמיע באולם, מותקן

הממשל לישכת־העיתונות של
 רצף את שבר הרמקול תית.

 שלף לפתע גאנדי. של דבריו
לע אותו כיוון אקדח, גאנדי

העי את ושאל הרמקול, בר
 — כמובן בצחוק — תונאים

אותו?״ להשתיק כדאי ״אולי
 מסיבת־עיתוג- באותה 8!

 גאנדי בין תקרית אירעה אים
 הארץ, של הצבאי הכתב לבין
כ א ה כאשר זה היה שין*. ז
התק מסיפור חרג זאבי אלוף
 מטיח והחל ביוהנסבורג רית

 חלקה על בעיתונות, האשמות
שי שיף להדלפות. באחריות

 :בקריאודביניים דבריו את סע
 מי יודעים אנחנו עכשיו ״או,

 אשמה!״ העיתונות בסדר! לא
 כלפי והטיח התרגז גאנדי
 בכלל לו שיף, ״תשמע, שיף:

 גם אענה ולא עונה, לא אני
 לא שיף שלך!״ השאלות על

 תענה,״ כן ״אתה חייב: נשאר
להז לי ״תרשה לגאנדי, אמר
 דרום- את כבר שעזבת לך כיר

 עכשיו נמצא ואתה אפריקה,
נע המסיבה בתום בישראל.״

 השניים, בין לפייס ניסיון שה
 את ללחוץ סירב גאנדי אולם

ית שזה לפני שיף, של ידו
בפניו. נצל

 אותות חלוקת בטכס 0
 בבניני שחולקו והעוז, המופת
 מקו- הוכנו בירושלים, האומה

 הראשונה בשורה מות־בבוד
 יצחק לראש־הממשלה באולם
 שימעון לשר-הבטחון רבץ,
פיקוד-המרכז, ולאלוף פרס

 ול- ראש־הממשלה עבור צד
 הצבאיים והנספחים פמלייתו,
 המכובדים במקומות הושארו
ביותר.
■  ארמון דוד הפירסומאי י
ה שופטי איגוד על־ידי גויים

מ האיגוד את להציל כדורגל
 אדמון נקלע. שאליו המשבר

 שופט־כדו־ שנים 13 לפני היה
 כמזכיר- מונה עתה פעיל. רגל

ליי בניסיון האיגוד, של כבוד
בו. שפרצו המחלוקות את שר

שר- ספיר, פינחס !■
 הסוכנות ויו״ר לשעבר האוצר

ב אורח־הכבוד היה היהודית,
בש מועדון־נוער חנוכת טכס
 בירושלים. נווה־יעקב כונת

 הקיפה טכס־ד,פתיחה במהלך
שהת קבוצת־יילדים ספיר את

 לבסוף בסקרנות. בו בוננה
 אל פנה עוז, הילדים אחד אזר

 לי, ״תסלח לו: ואמר ספיר
מהטלוויזיה?״ קוג׳אק אתה

 אכסודוס יושבי חוג 8!
 בפסק- סודי סעיף יש כי טוען,
 שלא הירש, פוקח של דינו

 כי נאמר, בעיתונות פורסם.
 ולשנת- כספי לקנס נידון הוא

 הסודי הסעיף ואילו מאסר,
יר שנת־המאסר את כי קובע,

תירצח. בנווה צה
 בחוג נוספת בדיחה 8
ה בשלושת :אכסודוס יושבי

 מי■ עסק האחרונים חודשים
בהש רב במרץ צור כאד
חיס בחשבון חסכונותיו קעת
ל שאסור. (חיסכון 10,000 כון

 לפני הכסף את ממנו הוציא
שנים). עשר עד חמש
 החוג, של נשיא-הכבוד 8!

טו יפה, אורי על אל טייס
 ביותר הקופתי הסרט כי ען

הוא: בארה״ב כיום
.״8ג1§0מ 1116 !ז\\11)1י•

 מאותו אחרת בדיחה 8'
 ראש־הממשלד, יהיה מי מקור:

 רבין? אחרי ישראל, של הבא
אח ? מדוע סוסיתא. :התשובה

פורר. בא ניכסון רי
של ראשי קצין־אספקה 8!

 שבכיסו עסק־הניש של הרשת חבר[תחון נידב
 שהביאה פצצת״התבערה התפוצצה

 דוד הפירסומאי שערך במסיבה האורחים אחד היה הרשת, לגילוי
 ״שמיים ספרו הוצאת לרגל אבנרי, אריה לעיתונאי בביתו אדמון

 :(משמאל) אבצרי לאריה אמר כשתקן, הידוע נתנזון, בוערים״.
״במצריים שקרח מה על ספר להוציא נותנים לא שלנו ״חבל !

 כשהגיעה אולם אפרת. יונה
 לה, שהוכנו למקומות הפמלייה

 חיילת, תפוסים. הם כי הסתבר
 הושיבה כסדרנית׳ ששימשה

ה הנספחים את בטעות שם
הז השגרירויות של צבאיים

 האחרון ברגע בישראל. רות
כא דיפלומטית, תקרית נמנעה

ב־ פנויים מקומות נמצאו שר

 (״פי- פינחס תת-אלוף צד,״ל,
 לפני בנם ניצל הס, ל נייר,״)
 מכבי־אש, מכונית כאשר שבוע

 חצתה שריפה, לכיבוי שדהרה
 התנגשה אדום, באור רמזור

 ישבו שבה הצבאית במכוניתו
 פי- של מכוניתו ורעייתו. הוא
ש אנשים כליל. נהרסה נייד,

הפגו המכונית סביב הצטופפו

 !״רופא :בזעקות פרצו עה
 יצאו כשלהפתעתם אמבולנס!״

 המכונית מתוך ואשתו פינייה
שרי מילבד ■ושלמים׳ בריאים

 להב הטיח קלות. וחבטות טות
 ״מה הצועקים: האנשים כלפי
לצ שצריך מי צועקים? אתם
 פי- כשנשאל אני!״ זה עוק
אש- לשלום ידיד על־ידי נייד,

 לפני שנערך תל-אביב, עיריית
אור 500כ־ השתתפו שבועיים,

 כל התפזרו הטכס בתום חים.
 איש רק לבתיהם. האורחים

נע בו באולם לבדו נותר אחד
 מח־ אחד זה היה הטכס. רך

 עד־הנזישמר עורך תני־הפרס,
אי הוא הסיבה: גפן. מרק

כפרס. לו שניתן הצ׳ק את בד

'11 0| שלו בכפר רביו יצחק של מארחו היה |
הביקור על לו שנודע נלסון, באילת. 1 י״ - י■- י

 עד העיר את הפך באילת, נחת שרבין לפני בילבד ספורות שעות
 עד לכפר, הכניסה בין החול על אותו פרש אדום, שטיח שמצא
 הנחה השטיח, לאורך אותו הוליך למקום, רביו כשהגיע לבאר.
 הבדווים הפועלים עם בחופשיות רביו שוחח שם המיטבח, אל אותו

 החוף, על לשבת העדיפה זאת, לעומת רביו, לאה במקום. העובדים
גלעדי. עמי ד״ר הפלאסטי המנתח של אשתו גלעדי, רותי עם

 האופייני בהומור השיב תו,
 היתד, שהיא המכות ״את לו:

 שנה 20 במשך לקבל צריכה
מרו בצורה הפעם קיבלה היא

כזת.״

 ש־ בעת שעבר, בשבוע 8^
 רבץ יצחק ראש־ר,ממשלה

פמ עם יצא הוא בסיגי, סייר
סנ במינזר לביקור גם לייתו

 ל- שנכנסו לפני טר,־קתרינה.
 של מקורביו התייעצו מינזר
 להביא עליו שי איזה רבין

 אחד הציע במקום. לנזירים
 תהיה טובה הכי ״המתנה :מהם

 התמונות את להם יחזירו אם
ב דיין." .משה משם שלקח
 סקר במינזר הביקור מהלך
עתי איקונין של שורה רבין
 בתום במינזר. המוצגים קים,

 לגלות הנזיר.ים נדהמו הסיור
 עיגול-נייר האיקונין אחד על

 כלל, בדרך המסמל ואדום, קטן
 תמונה כי מיסחריות, בגלריות
 הסתבר נמכרה. כבר מסויימת

 של פמלייתו מאנשי מישהו כי
 את הדביק לצון, לו חמד רבין

ה התמונות אחת על העיגול
דתיות.

 פרס חלוקת בטכס 8:
מטעם לעיתונאים סוקולוב

ומ ״יגעת בפסוק נזכר גפן
 וחיפש חיפש תאמין״, — צאת

 האבוד, הצ׳ק את שמצא עד
 עם הביתה לחזור היה ויכול

הפרם.

ש העיסוקים שאר בין 8■
 עזר (מיל.) אלוף לו מצא

 הקאריירה במהלך וייצמן
 ספר. גם להיות ניסה הוא שלו,

 השבוע העלה על־כך זיכרונות
 טל. שכוגאי העתונות צלם
שע בעת שנים, כחמש לפני

 במטב״ל, אג״ם כראש כיהן זר
 דוב לשת־,-התעופה טל הזדמן

 היה אמור משם בתל־אביב,
 במסוק עזר עם יחד להמריא

תק אירעה בו לאיזור־גבול.
המגו בשערו הבחין עזר רית.

 אליו, אותו קרא טל, של דל
ו שווייצית סכין מכיסו שלף
 לצלם. תיספורת מאלתר החל

 ״אני כסיד. עזר החוויר לפתע
 הוא בכוונה,״ לא זה מצטער,

 תוך כי הסתבר מגמגם. החל
עור את שרט תיספורת כדי
 לבית- מיד שהובהל טל, של פו

 אחרי רפואי. לטיפול חולים
 פתק: עזר לו שלח שהחלים

 יחיה לבדו הפילם על רק ״לא
וה הסכין על גם אלא הצלם,

ואני להסתפר, לך אתה דם.


