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 לציין ואעוון מיקבי
יעקב וזכרי(

 התרנגול מן להיפטר החליט פרס ון1ג<8שי
ש הרמטכ״ל ונהג הבידור כתבי ע□ התנג

ל ראש־הממשלה יועץ 0!
 אלוף בטירור, מילחמד, ענייני
 (״גאנדי״) תכעס ר (מיל.)
 דויד הצליח כיצד גילה זאבי,

טר ה אנשי על להשתלט פרו
ביוהנס הישראלית קונסוליה

 אני בראשי הלם ״הוא בורג.
 חשמלית, באלה שי־הביטחיון

 של בעוצמה זרם המייצרת
זמ להלם והגורמת וולט, 6000

והו גאנדי, גילה ולבורות,״ ני
 נשק זה ״בדרום־אפריקה סיף:
 בארץ להחזיקו. שמותר חוקי׳

 בזה, שמתעניין מי אבל לא.
 חשמלית אלה לראות יכול

במישרד.״ אצלי כזאת

 שר־ שערך ביקור בעת ■1
 שם־טוב ויקטיר הבריאות
 שר־הביטחון של בלישכתו
 ליבו את שבה פרס שמעדן
כש קרמיקה. עשוי תרנגול

מאר בפני התפעלותו את הביע
 אותו ״קח זה: לו אמר חו,

 טילפן יותר מאוחר במתנה!״
ה את שייצרה לאומנית השר

 את שהעניק לה סיפר תרנגול,
 לשר־הברי־ במתנה יציר־כסיה

 ואמרה התרגזה האומנית אות.
שהתרנ כד על עומדת שהיא

 פרם, של בלישכתו יישאר גול
תר לשם־טוב לשלוח הבטיחה

 במישרד־הביטחון דומה. נגול
 שנתן המתנה, כי מתלוצצים

מטוב נבעה לא לשם־טוב, פרס

להי פשוט החליט השר ליבו.
 על- שקיבל, המתנות מכל פטר
שנית. להסתבך לא מנת

■  כעם שם־טוב רקטור י
(הלי חבד־הכנסת על רב כעם
 שהגיש קורפו !חיים כוד)

ההל בעניין לכנסת שאילתא
 שניתנה ל״י 30,000 בסך וואה
 דירתו את שירכוש כדי לשר,

 שם־ בירושלים. בקריית־היובל
 היבחרו עד שהתגורר טוב,
 חדרים, שני בת בדירה כשר
 קורפו אל היום למחרת הריץ

 ״איחולי הלשון: בזו מיברק
 הגנב נתפס סוף־סוף הלבביים.

בממשלה.״ האמיתי

מי גנטוג, מרדכי ■
מט שר־השיכון בשעתו שהיה

 מכוניתו על נושא מפ״ם, עם
 המקנה ״עיתונות״, השלט את
 החנייה במיגרש זכות־חנייה לו

 סוקו־ בית בית־העתונאים, של
 מצד שוררת שבו באמור לוב,

 בעת שעבר, בשבוע קת-חנייה.
 ב־ כדרכו מכוניתו את שהחנה
 במכונית בנטוב הבחין מיגרש׳

 שבעליה ״עיתונות״, שלט ללא
ב נזף הוא שם. אותה החנה
 כי ממנו תבע המכונית, בעל

 ממיגרש־ המכונית את יוציא
 לעיתונאים. רק השמור החנייה

 איים בנימוס, לו, סירב כשהנהג
המישטרה את להזעיק בנטוב

 התברר אז רק עשה. גם וכד
 איתן הוא המכונית, שבעל
ידי של הצבאי כתבו הכר,

 עיתונאי שהוא אחרונות, עות
פעיל.

 היו מכונית עם בעיות 81
 הסתדרות לענייני לכתב גם
(״שיי ישעיהו מעריב, של

 היפנו אחד יום אכיעם. קח״)
 שהוא לכד ליבו תשומת את

 מיסם- שני כשבמכוניתו נוסע
 והד מזה, זה שונים רי־זיהוי

 ל־ מתאים אינו הקדמי מיספר
 כי סבר שייקר. האחורי. מיספר

 מהמכונית ירד אותו, מותחים
הקד הזיהוי מיספר כי וגילה

 הסתבר שונה. מכוניתו של מי
 מכוניתו את שהעביר בעת כי

 את לצבוע נדרש שנתי, מיבחן
 לא הצבעי מחדש. מספריה

 הישנים, המיספרים את זיהה
 הדימיון כיד מהם כמה וצייר

עליו. הטובה

 האמיתית הסיבה את 8!
 ראש עם יחסיו להתערערות

 גולדה לשעבר הממשלה
 ח״ב השבוע סיפר מאיר
במסי אליאב (לובה) אריה

 תקופת סיום עם רעים. בת
 הנשיא של הראשונה כהונתו
אלי הציע שז״ר זלמן המנוח

 אליהו השופט את כמחליף אב
עליו כעסה לתדהמתו מני.

לו עימו. לדבר וחדלה גולדה,
 הכעס פשר את הבין לא בה
 אך דאז, ראש־הממשלה של
ש לו והסביר שטרח מי היה
 שז״ר וזלמן מאיר גולדה בין

 שהיו הדוקים, יחסים שוררים
צעי בימי יותר עוד הדוקים
נו תקופה כיהן שז״ר רותם.

 של יחסיה ואילו כנשיא, ספת
 חדלו אליאב לובה עם גולדה
כשהיו. להיות

 ראש- יועץ פתיר, דן 8'
 ז־ עיתונות לענייני הממשלה
 שר- יועץ גוטמן, חיליק

 למסיבה שנזדמנו המישפטים,
 באש עמת ברית־מילה׳ של

 של סיפרו פרשת בשל צולבת
 היה לשניהם אולם נולן. ,מתי
 וגם פתיר גם מושלם: אליבי

 צדוק, חיים שר־המישפטים,
יצ החליט כאשר בחו״ל שהו
 השב״כ את להפעיל רבץ חק

דראס כה בצורה הצנזורה ואת
טית.

 ראש שערך ביקור בעת 8!
 שלמה תל־אביב, עיריית

 כפר- באיזור לוהט (״צ׳יצ׳״)
 לאחרונה התעוררו בו שלם,

 מימים הריסת בעניין בעיות
 אחד אליו פנה בלתי־חוקיים,

 שאלה. לשאול וביקש התושבים
ספורטי ברוח ,׳צ׳יצ לו השיב
 הפועל״, קדימה ״דבר, בית:

:ואמר עצמו את תיקן מיד אד

 ״ידיעות של מיפלגות לענייני הבתבנקדמון שילמה
 את ביוס״השבועות חגג אחרונות",

 ראשי-מיפלגות של לאסיפה־זוטא בפן וגרם יניב, בנו של ברית״המילה
 (למטה פרט שימעון — שרים שלושה היו אורחי״הכבוד ואישי״ציבור.

 השר־השעבר באמצע), (למעלה שם־טוב וויקטור יעקובי גד מימין),
מי (למעלה בגין מנחם הליכוד וראש משמאל) (למטה אבן אבא
משמאל). (למעלה רוזנבלום הרצל ד״ר העיתון, ועורך מאחור). מיו׳

 הלצות. של לגל שגרם דבר גורן, שלמה הראשי חרב היה הסנדק
איך לראות כדי בא ״הוא :ארידור יורם ח״כ העיר למשל, כך,

 שר- יוסף." לעובדיה זה את לעשות יוכל שהוא כדי זח, את עושים
ש ב״הארץ״) טל נילי (של מאמר מכבר לא שקרא חודה הבריאות

 אל וכשנקרא המוהלים, של השחיתות על מזעזעות עובדות חשף
 בריאותית.״ מבחינה בסדר שהכל לבדוק הולך ״אני :הכריז הטכס
גולן. פרשת רקע על אבן, אבא כמובן עמד ההתעניינות במרכז

1968 הזה העולם16


