
״״א״;, איש־כסית חצקל ״־. ע! ;
 אבינו. אברהם של בבריתו רותי, ואשתו איש״כסית משה השחקן
 עד מלא שהיה כסית בקפה התקיימה ברית־המילה טכס מסיבת

 חצקל, את לברן שבאו הקטנה תל־אביב באמני מקום אפס
 קפה מוישה. את לברך שבאו דהיום ואנשי־בוהמה ובשחקנים

 הבוהמה נהגה שבהם שלו, הטובים הימים את לרבים הזכיר כסית
 בחיוך אמר שבע״הרצון חצקל ואילו זמנה מרבית את בו לבלות
בסית.״ היתה שכסית בתקופה כמו בדיוק זה ״נו, :אוזן אל מאוזן

 מנפרד נגד המתנהל למסע
 הישראלי מלך־המיסעדות כץ,

ב עדיין המוחזק בהאמבורג,
 העלמת־מסי של בחשד מעצר

 לפני מחודש פחות כי מסתבר
אנו מיכתב כץ קיבל המעצר

 מישקל על חרוזים ובו נימי,
 הודסט (״־שיר הנאצי ההימנון

:במילים פותח השיר וסל״).
 שוב לכדו הדגל! את ״הרימו

 היהודים את סלקו !השוי־ות את
!״הגרמנית ממולדתנו

העי ממשיכה בינתיים 8'
 את לפטם הגרמנית תונות

 על עסיסיים בסיפורים קוראיה
 מצוטט כך העצור. איש־העסקים

 על שאמר אחר, איש־עסקים
״הוא :כץ של כישרונותיו

לער נפט למכור אפילו מסוגל
מדיב־ ציטטה גם מובאת !״ בים
:פעם שאמר עצמו, כץ רי

 המוציא אדם אינו אמיתי ,״ידיד
 אדם אלא מבית־הסוהר, אותך
ל לבית־הסוהר ללכת המוכן

מענך.״
 לקוראים להסביר כדי 81

 שבועון מספר כץ, חי איך
 מצאה הבקרים באהד כי גרמני

 מסביב נרות כמאה העוזרת
 חדר־המי- כשריצפת למיטתו,

בפרחים. כולה מכוסה טות
 לפי כץ, לה הסביר לשאלתה
 ביקרה אתמול ״אז הסיפור:

 דווקא רצתה היא בחורה. אצלי
 כך אחר נרות. אור ■שיהיה
 קיבלה היא אז בפרחים. רצתה
ופרחים.״ נרות
 דיפל יואל עורך־הדיו 8
 בכלא להקים אפשר כי טוען,

הכל, אחרי תיאטרון. מעשייהו
 (ששון שם יש כבר אמרגן

 גם מנהל־תיאטדון שבתאי),
 שלא מהבימה), שרף (צבי
 כסף עם מממנים על לדבר
 ריפל מציע לתיאטרון שחור.
״טלאכלא״. בשם לקרוא

 המערך נציגי בישיבת 8!
 טען בדרום, במועצות-ד,פועלים

ירוחם, פועלי מועצת מזכיר
יש לא ״אם אלפסי: דויד
 שמשקיעים ■מה בירוחם קיעו

 נתנחל אנחנו גם בקריית־ארבע,
 בכיכר- אלא בקדום, ולא —

בתל-אביב.״ המדינה

 שם על ״קרמבו״ (המכונה
יל אצל הפופולרי מעדן־הקרם

שבבע נוגה טנא ־שחברת דים
 אי־אפשר כי מייצרת), לותו

במחי טרי בשר־עופות לשווק
 הקפוא שהבשר כיוון נמוכים רים

 ח״כ לעברו קרא בו. מתחרה
 ״גידלת מהמערך: קורן דויד
 י מדבר שאתה עופות, פעם
 אותם!״ אוכל רק אתה
אנטי־שמי רקע יש האם 8

4•

 הסידרה בעיקבות טלוויזיה
 אחד היה שלי, הסוד זה

 של גברית״המילה האורחים
 התגלה זוהר איש״בסית. לי

 הצלם כשכיוון אלים. כאיש
 את הניף לעברו המצלמה את

 כי הצלם על ואיים אגרופו,
 מצלמתו ואת ידיו את ישבור

 הצלם אותו. לצלם יעז אם
להתנה ציפה שלא המופתע,

 האנשים אחד מצד כזו גות
 ילד לכל מוכר שקלסתרם

והו בכל־זאת צילם במדינה,
 ימשיך אם כי לזוהר דיע

 לבקש ייאלץ עליו, לאיים
המישטרה. התערבות את

ת ג פו ה ד ענוו ה 1 1 לני! שנכנס השטן
* ת ר גשם לצאת ל גו הגהה נ יכו ואינו

ש כובד א ו ו שר ה ש ס משה ה ע ו ב
השט! נכנס כיצד

למפא״י
 סיפר אוזן, אהרון והתקשורת, החקלאות שר
 על גולדשטיין דב העיתונאי איתו שערך בראיון

 נזכרסס ״...השטן :מיפלגתו כותלי בין המתרחש
 כמיפלגת־ גם כן, כן, כן, טוכה, חלקה ככל

 כקירכנו, משתולל הוא מכרכם. השטן העכורה
"הכרות לחוכר לריכ, לפירוד, גורם . . .

 על אוזן השר מספר הראיון של בהמשכו
 מתאר למפא״י, השטן כניסת אובחנה שבו האופן

 בתקופת במיפלגתו הפנימיים המאבקים ימי את
 באותה למיפלגה הצטרף לדבריו לבון״. ״פרשת
 כחבר־ כיום המכהן הכהן, מנחם הרב תקופה
 יו־ גיורא דאז, המיפלגר, ממזכיר וביקש כנסת,
 בבית־ הדלתות כל על מזוזות שיתקינו ספטל,

 באחת זמן, כעבור נתמלאה. ובקשתו המיפלגה,
 בפטיש יוספטל דפק הסוערות, מישיבות־המרכז

 צעיר, רב ״...בא :שלו הייקי בקול ואמר היו״ר,
 אכל יכנס, לא שהשטן כשביל מזוזות הדביק
 יכול לא ה־צטן ומאז כפנים, ככר הוא כנראה

 שזה לך, אומר ״ואני :אוזן השר ומוסיף לצאת.״
המיפלגה...״. מכית יצא לא היום שעד הזה, השטן

(מעריב)

צהרים לארוחת לאכול

לחיי ,זקוקים — פרסונלית) כמכות אלא שי,
 החמישים ■טנות של הרת־האכון ודצגיאה לים׳.

 אוכלים אנו הבאושים פירותיה שאת והשישים,
 היה לא בכך אכל ומחרתיים• מהר ונאכל היום

 יורשו הדתית, הסמכות המשך אלא ,כן־גוריון׳
אי ורבו׳. ,פרו שציווה הקדוש־ברוך־הוא, של
 עצמם, ולשם עצמנו לשם ילדים מולידים ננו

 נותן גם לעיל, כאמור וזה עליון. צוו לפי אלא
 כהם. תתמיד שהמדינה לדרישה מוסרית הצדקה

 לא מדוע אז הארץ. כני מוכנים, עולים כאן
 שכה כחשבון מביאים ואין המדינה? כו תתמוך

 יש וחנה לעולים. זקוקה המדינה :כאן אומר האב
 כלתי אחר־כך נמצאים האלה מהילדים רכים

 וש־ השירותים, כיחידות אפילו לצה״ל, כשרים
אינם...״ כוחות־עכודה אף רכים כמיקרים

אחרונות) (ידיעות

דיין של הקרבית השיגה
 האוטוביוגרפיה מפירקי אחד על בתגובה

 העוסק דיין, משה לשעבר, שר־הביטחון של
 פיר־ ,1948 ביולי כרתייה הכפר כיבוש בתיאור

 אחת מפקד שהיה גכע, יוסף (מיל.) אלוף סם
העיתו למערכות מיכתב הזה, בקרב הפלוגות

 נקלע הכפר כיבוש ״...קודם : כותב הוא שם נים,
 דרך ואובדן אנדרלמוסיה לכלל דיין של גדודו

 הזאת העובדה את לנצל החליט המפקד בוואדי.
כשינה...״ ושקע

הארץ) (דבר,

הכנסת ״דברי את
 מתאר סיכסוך״ של ״אנאטומיה בכתבה

 הסוציאליים, העובדים מאבק את לוין אלעזר
 סולם בתחתית המצויים באפור,״ ״המלאכים

עוכד של ״משכורתו במדינה. מקבלי־השכר

השבוע פסוק•
הסיבות על שרץ, (״אריק״) אריאל •

 עדיפה ״בעיני, מהליכוד: לפרישתו שהביאוהו
הנו־ במתכונתו אך הליכוד, של ממשלה אמנם

□ ע ר ן דייון1או ב עברו
 נטו ל״י 1540 מאשר יותר מעט היא סוציאלי
כדר מובטל כיום מקבל שאותו סכום לחודש,

 מאבקם במהלך סוציאלי.״ עובד של שכר גת
מגעי מתוארים הסוציאליים, העובדים של הארוך

 רווחה״ לענייני השרים ״ועדת חברי עם הם
פגי על המיניסטריאליים. תפקידיהם במיסגרת

 יצחק מספר ברעם, משה שר־העבודה עם שתו
 עם פעם לא ״...נפגשנו :האירגון מזכיר קדמן,
 היה פעם כל :רוח טחינת ׳צזאת גילינו כרעם•
 ככובד־ כנושא לדון ,יש כי ואומר חוזר כרעם
 מילה ממנו שמענו לא מעולם !הכל וזה — ראש׳

.עניינית . ״ .
 שר־הסעד עם הסוציאליים העובדים מגעי על
 המר זבולון עלה ״...בינתיים :לוין אלעזר כותב
 לשפר ,יש :הכריז כומכסטי ובטון הכנסת, לדוכן

 של התפקידים קשת גיוון ואת השכר דרגות את
 תנאי־עכודה ליצור יש הסוציאליים! העובדים
 ולא הטובים, את שימשכו וגמישים, מעניינים

 מישרד־הסעד לא אם מי המוכשרים׳. את יפלטו
 כמובן, אך ? כאלו יפות הכרזות למימוש אחראי

 לאכול אי־אפשר מעשי. כיסוי היה לא להצהרות
הכנסת...״ דכרי את צהריים לארוחת

(הארץ)

ומיצוות בן־ו״וריון
׳ ורבו ״פרו

המצו ״פני במאמרו עפרון, כועז המבקר
 הטלוויזיה תוכנית של בהשלכותיה דן קה,״

 הכלכלית. במצוקה שעסקה השלישית״, ״השעה
לנח העיקריות הסיבות אחת את רואה עברון
הילו ״עידוד במדיניות הישראלית, בחברה שלות

 דויד על־ידי שהותוותה ,60וה־ 50ה־ בשנות דה״
 בטענה תמיד הוצדק הילדים ״...ריבוי :בן־גוריון

 הסמכות, המדינה, :שוב לחיילים׳ זקוק ש,צה״ל
 אישי, באופן פעם זאת שניסחו כפי או השררה,

 אבהית, נימה למדינה אצלו (ובכך ,בן־גוריון׳
בלתי־אי־ מישפטי־מינהלי מנגנון היא אין שוב

 להשפיע בעיני עדיף סיכוי. לליכוד אין כחית
באופו לעולם לשבת מאשר ממשלה, במסגרת
זיציה.״

 עדי הטלוויזיה בתוכנית חלפץ, יעקב >•
 על שרון, של מתנועתו פרישתו טרם כותרת,
 היו ״אילו רביו: יצחק באוזני בזמנו שטען דברים

 היה שרון, אריק ארבעה או שלושה איתך לך
טוב.״ מצבך
התפו על מרקוס, יואל העיתונאי •
ש ״הידיעות במדינה: השילטון מערכות ררות
 יותר או מוקדמות, הן מתפרקת׳ ,המדינה לפיהן
 הוא באמת כאן שמתפרק מה איוויליות. נכון-

ואו שילטון — המדינה של הפוליטית המערכת
במצב.״ לשלוט פשוט שחדלו — כאחד פוזיציה

הת נשיא שביט, (״פומה״) אברהם •
 שיש לי ״תאמין בראיון: התעשיינים, אחדות

 שאנו חיוביים דברים מספיק ישראל במדינת
 מן עולים יבואו גם ואז אותם, להדגיש חייבים

 ננהג שאם לי, ותאמין איתנו, לחיות התפוצות
!״לכולנו טוב לחות יכול עוד — כך

 מצריים כוונת על מצריים, דיפלומטים •
 שולחן- ליד אש״ף נצגי השתתפות על לוותר

 רך עכשיו הוא עראפת ״יאסר :בז׳נבה הדיונים
מבושלת.״ כיונה
משל: ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל •

אלא ודבש, חלב זבת ארץ היא ״ארץ־ישראל
תנובה, של בצינצנות קונים אנו הדבש שאת

חולבים אנו שלא לעתים נדמה — לחלב ובקשר
אותנו.״ חולבת היא אלא הפרה, את

״לישראל קורפו: היים הליכוד ״כ ח •
נגיד נכנם, נגיד — נגידים שלושה היום יש

יושב.״ ונגיד יוצא
רוזנפלד: שלום ״מערים״, עורך •

 שיכול השלב את מכבר עברה ידלין אשר ״פרשת
״ לו אין שכלל לזעוק היה ת... חו א

 המצב ״תמונת :אבידן דוד המשורר •
 ביותר, הפרימיטיביים שהאישים היא, הריגעית

 ביותר האטית החשיבה בעלי הפחות־משכילים,
האנ הם ביותר, הנמוך כושר־ההחלטה בעלי וגם

הקיימים.״ הפוליטיים המינהלים את המנהלים שים
_ _ _ _ _ _ _ 15 _ 2047 הזה העולם


