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כסף להפסיד הולך ״הוא דיין: על רביו

 מערכת שערכה במסיבה ■1
 •של הוצאתדלאור לרגל דבר

בע לביטחודישראל, לכסיקון
ג הצבאיים הכתבים ריכת א  ז
תן שי,? אי  השתתפו וזכר, ו

 מערכת־הבינד של המי־ומי כל
 כך על העיר הישראלית. חון

ס, יואל  הארץ: איש מרקו
 היחידה האנציקלופדיה ״זוהי

מסתר שלה שהערכים בעולם,

ביותר.״ הבטוחה בדרך
 האלופים חבריו של התפטרותם

כי (מיל.) ר צ מי ם ז ע כ ח י ו
כי (״גאגדי״) א  מתפקידיהם, ז

 את יחליף שצביקה :רעיון היה
 ד ראש־הממשלה, אצל גאנדי
 בסולל־ צביקה את יחליף גאנדי
 במיש- הכל יישאר ואז בונה,
פחה.״

 שנותרו הבודדים אחד ■1
היה לסיומה עד כימעט במסיבה

!״עיתונים
 לומד מה היה לרבץ 9!
 דיין שמשה לעיתון בקשר גם

 חזר רבץ עורכו. להיות עתיד
מהת עצמו, דיין של אימרה על

 כשר־חקלאות כיהן שבה קופה
 :רבץ אמר בממשלת־ישראל.

 שלוש שיש אמר כבר ״דיין
 בקלפים כסף: להפסיד דרכים

ה — בנשים הקלה, הדרך —

שנו אחרי השבוע, הימים אחד
 החדש עיתונו הוצאת על דע
 למתוח החליט דיין, משה של
 אליו ניגש הוא שלו. העורך את

 צילצל דייו ״משה לו: ואמר
 מושג לך יש אולי הבוקר. אלי
ז״ ממני רוצה הוא מה

 שלוס, סיפרו צאת עם 11
 (״לובה״) אריה שקוע עדיין

ומיס דתיות בחקירות אליאב
 כי לובה גילה השאר בין טיות.

 ״שלום״ המילה בגימטריה,
 משיח״ ״זהו למלים שווה )376(
)376.(

פעי בעת חוויותיו על ■1
 ומק״י פק״פ למען הארוכה לותו
 פעם מיקוניס. שמואל סיפר

ה עורך עם במוסקבה התווכח
 ליטר־ הספרותי־פוליטי עיתון

 את ששמע אחרי גאזטה. טורניה
 מיקוניס: קרא העורך, דיברי
 ביותר הגרוע האנטי־שמי ״אתה

 בברית־ אי-פעם בו שנתקלתי
בת העורך השיב המועצות!״

 עצמי אני 1 תאום פי ״מה : מיהה
ה הקומוניסט אולם יהודי!״

 מיקד לדעת ביותר, שמיאנטי
הקומו מנהיג דווקא הוא ניס,

 כ־ חאליל הסוריים, ניסטים
 שאת יודע לא ״הוא אגדאש.
 יהודים. הקימו שלו המיפלגה

 מהארץ, בחורים כמה שלחנו
ה והם לדמשק, פק״פ, חברי
הקומו המיפלגה את שם קימו

הסורית.״ ניסטית

 של הופעתו לרגל השבוע, שנערכה במסיבת־הקוקטייל הכבוד אורח שהיהובין יצחק
 החבורה בקרב לבלות מאד שנהנה כמי נראה לביטחודישראל״, ״לכסיקון

 בין וחיה מהנוכחים, אחד כל עם לשוחח הירבה הוא ועיתונאים. ובהווה בעבר אנשי־ביטחון של הגדולה
 כשמאחוריו, רביו, נראה בתמונה עזבו. האורחים שרוב אחרי תומה, עד במסיבה שנשארו הבודדים,

זרועות. משלב הבר, איתן העיתונאי :מימין מיזרחי. אלי לישכתו, ראש ולידו גור, מוטה הרמטכ״ל מימין,

 שמע במסיבת״קוקטייל.״ בכים
 מעריב, איש דן, אורי זאת

 מוכיח רק ״זה משלו: והוסיף
נכס.״ גם הוא ערך כל שלא

 גם נכח מסיבה באותה 91
 פרס. שינזעץ שר־הביטתון,

מאר אותו שאלו ?״ תשתה ״מה
 לשתות. סירב פרם אבל חיו׳

 נכנע: בו, כשהפצירו לבסוף,
 קוניאק.״ כוסית אקח אני ״טוב,
ה שמארגני הסתבר שאז אלא

 בקבוקי- להביא שכחו חגיגה
 נשאר פרס למסיבה. קוניאק

צמא.
 ישעיהו (מיל.) לאלוף 9!

על ערב באותו ששמע גגיש,

 רכין, יצחק ראש־הממשלה,
כש עבר. לכל הערות ששפע
 מנוסי, דידי בפזמונאי הבחין
 מצטער ״אני לעומתו: העיר

 נבחר.״ לא שלך שהמצנאט
 הסר־ ההערה את הבין דידי

 קודם אחדים שבועות קאסטית.
 את בטורו דידי ביקר לכן

ב ׳שהתייצב על ראש־הממשלה,
 יוסף של בחירתו למען גלוי

 מבלי הסוכנות, כיו״ר אלמוגי
 דולצ׳ין. לאריה סיכוי לתת
 כאילו הביקורת את קיבל רבין

 נכשל קודם־לכן שערב דולצ׳ין,
 של המצנאט הוא בבחירות,

 !״או :לרבין דידי השיב דידי,
קורא זאת בבל שאתה מסתבר

ה — ובחקלאות הנעימה, דרך
 גם שיש מסתבר הבטוחה. דרך
 ביותר הבטוחה רביעית, דרך

הנו אחד הגיב עיתונות.״ —
 לא הוא כאן אבל ״נכון, : כחים

שלו.״ כסף יפסיד
 חסיד הוא דן אורי 91

ארי (מיל.) אלוף של מושבע
 שר ואף שרון, (״אריק״) אל
 גשר. ראש בספרו שירי-הלל לו

 השתתף לא מדוע דן משנשאל
 לרגל במסיבת־הקוקטייל אריק

״א :השיב הלכסיקון, הוצאת
 הוא ילד־טוב-ירושלים. הוא ריק
כאלה.״ מסיבות־ראווה אוהב לא
ב־ כי דן, סיפר עוד 9!

 על כשמדברים כעת, 9!
 | אכן אכא שח״כ האפשרות

 ־!, כשר־בלי־ת׳ לממשלה יצטרף
 כסגן־ראש- יתמנה אף ואולי

 נזכר רבץ, בממשלת הממשלה
 שליוו מקציני־הביטחזן, אחד
 בארצות־ בסיור אבן אבא את

 ז שד־החוץ, עדיין כשהיה הברית
 טוען פעם, פיקאנטי. בסיפור
 לשגריר פגישה נקבעת האיש,
 עם רבץ, יצחק דאז, ישראל

 נתן ואבן בניו-יורק, אבן אבא
 מש־ למעלה לו להמתין לרביו

 ביקש אז לושודריבעי-שעה.
ה את אליו להכניס מהמזכירה

 שלו- המתין רבין אך שגריר,
 לפני נוספים, שת־ריבעי־שעה

שר־החוץ. אל שנכנס
 יוסן* ח״כ היבחר עם 9!

הסוכ הנהלת כיו״ר אלמוגי
ה הוועד יו״ר אותו בירך נות,

 ז נדון, יצחק ח״כ הציוני, פועל
 נבון מהתנ״ך. פסוק בציטוט
ב־ אלמוגי מעמד את הישווה

 ידידיו את להפתיע הצליח ״אל״על״, דיילמור עמי
 ציוריו תערוכת לפתיחת אותם כשהזמין חרבים

 אשתו פינצ׳י, חיתה עמי את המברכות ראשינת בתל״אביב. הראשונה
אברהם אלוף היו שבירכו אחרים (משמאל). אותו שחיבקה היפהפייה

 אמירה לשעבר ״אל־על״ דיילת ידידתו, בחברת שבא טמיר, (״אברשה״)
 הרקדנית אשתו, בחברת שבא גורליצקי, אילי והשחקן (באמצע), תמיר
 בארצות־ מסיבוב־חופעות זח״עתח חזרו השניים (משמאל). לרמן רותי
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