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״לאו! קריאה: סימני ושני אחת במילה בכתב הניב יורבין

 מפרשת חנראה, כפל שהתעייף,ירקוני ה ק ש״
ו* מעורב, הוא שגה הדחפורים

 מקום ותפס שלווה, לתפוס לאילת לרדת החליט נעצר, שבגללה
 ״ביקעת במלון שהתקיים הארצי, השח״מת בפסטיבל חמישי

הארץ. חלקי מכל המישחק חובבי עשרות אליו ושמשך הירח״,

 במרכזה עמדה הצרפתי, השנסוןיד. גוקו דול״ט
 למענה שאירגן מסיבת־קוקטייל של

 רב״אלוף הרמטכ״ל, היו במסיבה אורחים פלד. מיקי האמרגן
 והשחקנית (למעלה) אזרחי בלבוש שבא גור, (״מוטה״) מרדכי

 ז׳ואנסט, ז׳ראר מנצחה, ועם ז׳ולייט עם שהצטלמה אלמגור, גילה
ביניהן. המפתיע לדימיון השתיים של תשומת־ליבן את שהעיר

 משיחת־ חוויות עמום 01
 חזר שלו, האחרון המילואים

 סגן שר־המישטרה, של עוזרו
הש בין לשם. ברון• (מיל.)

 מנהלים לדעתו, כיי, טען אר
ה בסיני צה״ל ■בסיסי את

 אחד בוקר ולראייה: בדואים.
 תרועודחצוצרה, לקול ניעור

 קבוצת ראה החוצה וכשהציץ
ומני במיסדר עומדת בדואים

 ראש- על דגל-הלאום את פה
 אחד ישראלי חייל אף התורן.

בשטח. שעה באותה ניראה לא
 גם סיפר לשם ברוך 0

 שולמית כשח״ב בשעתו, כי
בממ שרה עדיין היתד, אלוני

 שר־המישטרה, עמד שלה,
 לחו״ל לנסוע הילל, שלמה

 הוא רישמי. סיור במיסגדח
 לראש־הממשלה מיכתב כתב

ב כי והציע דבי[ יצחל,
 אלוני שולמית תמלא היעדרו

 כשרת־המישטרה. מקומו את
 מייד, הגיעה רבין של תשובתו

 על־גבי חד־משמעית. והיתד,
 של הרישמי נייר-המיכתבים

הודפ ראש־הממשלה מישרד
 עם ״לא!!״, אחת: מילה סה

סימני-קריאה. ישני

 שלמה שר־המישטרה 0׳
 הסיבה כי השבוע, סיפר הילל

העיתונ כלפי המייוחד ליחסו
ש היא אברך מידה אית

 בתנועה. שלה מדריך היה הוא
 היה הילל של נוסף חניך

 עתה המרצה צור, מיכאל
רמלה. בכלא עונש-מאסר

 מייוחד באופן נהנה ממה 0!
ה מישחק בעת רבין, יצחק

 ישראל ניבחרות בין כדורגל
 יגיל מגדי ? וצפון־אירלנד

 לו, סמוך שישבו רן, ובנו
 ב־ הרף ללא אותו והצחיקו

של ובבדיחות אימרות-הכנף
הם.

כן־פורת מרדכי כח״ 01
 רפ״י, אוהדי של פגישה אירגן

 כן־ ינאית רחל של בביתה
פגי באותה בירושלים. צכי
 הוא שבוע מדי כי סיפר שה

 רונן, אליעזר כח״ עם נפגש
 דץ- מוסרים והם איש־מפ״ם,

מד ״רונן :לשני אחד וחשבון
להו כדי עושה הוא מד, ווח

 ואילו מהמערך, מפ״ם את ציא
 כדי עושה אני מד מדווח אני

 ממיפלגוד רפ״י את להוציא
העבודה.״

ה הישראלים, מן לכמה 0׳
 ב־ בכירות במישרות נושאים

 במייו־ אלו בימים קשה חו״ל,
דיפ להפוך נאלצים הם חד.

 את להחליק לנסות לומטים,
המתחו הישראליות הפשלות

 לכן, ומחוצה,-ילה. במדינה ללות
קיבל כאילו החשד כשהועלה

 לרקוד להפסיק וייאלץ סיסקו,
חודשים. מיספר למשך

 ומשעשע מרתק ערב 0!
 עם סטודנטים של קהל בילה

 שווארץ, צכי עורך־הדין
 וראו־ דיין רות של אביהם

 חודשיים שלפני וייצמן, מה
 שווארץ שנה. שמונים לו מלאו
ו המיקרופון אל לדבר סירב

 קם אלא בישיבה, להתראיין
 הקהל לפני התייצב רגליו, על

 בין מחייו. זוטות לו וסיפר
 בגיל הגיע כיצד סיפר השאר

 ללמוד כדי ליפו, לבדו 15
 שם ופגש הרצליה, בגימנסיה

 התלמידה אשתו־לעתיד, את
 כשהיא ,12דד בת קלימסר רחל

 שחורים שרוולי־בד לובשת
 שימל- שרוולי על לשמור כדי
 צבי החליטו זמן כעבור תה.

ב חדר אחד כל לקחת ורחל
 עם חדרים שני של דירה

 שעו- עורר הדבר מיטבח.
 אל נקרא שווארץ וצבי רייה,

 ממנו שתבע מנהל־הגימנסיה,
 בלתי־מוס־ להפקרות קץ לשים

 את לשכנע הצליח צבי זו. רית
 התלמידה עם גר שהוא המנהל
 לצורכי בהחלט, הגונה בצורה
בילבד. הדדית נוחיות
 65 לפני ליפו, בדרך 01
ב שווארץ צבי הפליג שנים,

 צליינים מלאה שהיתר■ אונייה
נעצ האונייה מרוסיה. נוצריים

 של בהסגר תורכי, אי ליד רה
חו בה שיש מחשש שבועיים,

ה את הרוסים כשגילו לירע.
 שאלוהו בקירבם, היהודי נער

 כמוך ז׳יד נוסע ״מדוע בזעם:
 הקדושה הארץ את לטמא
?״ שלנו

 היהודי- איש־העסקים 0!
 מראשי דומכרגר ג׳ו גרמני,
 השבוע נשבע לישראל, החברח

 אל־ בחברת יותר יסע לא כי
 לטוס היה אמור דומבדגר על.

 הוא שם למינכן, מתל־אביב
 ביטלה אל־על חברת מתגורר.

הנוס את והעבירה הטיסה, את
הנוס סווים־אייר. לחברת עים
בצי לרדת היו אמורים עים
או למינכן. לטוס ומשם ריך׳

 והמטוס ערפל, היה בציריך לם
 חג הוא לנחות. היה יכול לא

ול שעות, כמה במשך באוויר
בצי בנמל־התעופה נחת. בסוף
 למינכן טיסות כי הסתבר ריך
ה דומברגר למחרת. רק יהיו

ל ברכבת לנסוע החליט עסוק
ברכבת להמשיך ומשם באזל,

 של בעלה ברנארד, הגסין־
מ שוחד ההולנדית, המלכה
 מנהל נשמו אמריקאית, חברה

ו גאלן, כני באירופה כור
 ״סו^- לרווחה. רחל, אשתו,

 בגויים, גם פסול נמצא סוף
 מפת מעל מעט ירדה וישראל

המת בני אמר הביזיונות,״
אש עם תפקידו, בתוקף גורר,

 באמסטר־ ילדיו וארבעת תו
דאם.
הפד שריד יוסי כח״ 01

 נשות של אלילן לאחרונה
 הן עובדות. אמהות אירגע

לפני להרצות אותו מזמינות
 על להן ולספר בחוגי־בית, הן

לאחרו בקריית־שמונה. חייו
 נשות של חוג־בית התקיים נה

 שריד,חוץ של בביתם ד,אירגע
 רות, ואשתו, אלון יגאל
 בירושלים. העתיקה בעיר
 לפני להופיע היה אמור שריד

 טילפן אך האורחות, הנשים
 מתקיימת בכנסת כי והודיע
 יכול אינו והוא תשובה, ישיבה

 העובדות האמהות להתפנות.
 מוניות, הזמינו הן ויתרו. לא
 נסעו מי, חשבון על ברור לא

 באחד ושם, למישכן־הכנסת
 שריד יוסי ד,ירצה החדרים,
 כי סיפר השאר בין בפניהן.

מצ תלמיד הוא הבכור בנו
 מזו בהרבה גבוהה ורמתו טיין,

 בקריית־שמונה, בני-כיתתו של
עדות-המיזרח. בני שמרביתם

הבלט לרקדן צרות 0!

 מתח הוא פאנוכ. ואלרי
בםן-פרנ- הופעה בעת שריד
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