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1 בבניו הסלבון את וסרקה זמיר, צבי (מיל.) ו אדו ל
 לשעבר המוסד ראש 8
 (״צביקה״ז צבי (מיל.) אלוף

 שעבר בשבוע שהצטרף זמיר,
 לתנד עמית״ ״קבוצת עם יחד
 טען לשינוי, הדמוקרטית עה

 ',גול עם נועץ לא בי השבוע
 על שהחליט. לפני מאיר דה

 כל לה היה שלא ביוון צעדו,
 שזמיר מה אותו. לשכנע סיכוי

 פירסום שערב הוא סיפר לא
 של לביתה טילפן הוא החלטתו

 כ כהונתה שבתקופת גולדה,
 גיבוי לו העניקה ראש־ממשלה

כישלונו כל על חיפתה מלא,
 רוצה ״אני כראש־המוסד. תיו

ל החלטתי מדוע לד להסביר
ל זמיר אמר לד״ש,״ הצטרף
 צריד לא ״אתה בטלפון. גולדה

 גולדה, לו השיבה ׳והסביר,״
 זמיר לשמוע.״ רוצה לא ״אני
 עליו, זועמת נולדה כי שחש
 לבוא הציע אותה, לסייס ניסה

 פנים עימה לדבר כדי לביתה
צו אין תבוא! ,״אל פנים. אל

 את לשמוע רוצה אינני רך!
 גולדה, לו השיבה !״הסבריו
שסופרת־הטלפון. את וטרקה

 יצחק. ראש־הממשלה 8'
 המישמרת במרכז הופיע רכין

 העבודה מיפלגת של הצעירה
נאו כדי תוך דבריו. את ונשא

״תש :רבץ אמר הפוליטי מו
 בדיחות שתי יודע אני מעו,

ה המיפלגה על לא-נורמליות
אס לא אבל לשינוי דמוקרטית

 צעקו הנוכחים אותן.״ לכם פר
 אך אחת!״ לפחות ״ספר אליו:
 :אמר ולבסוף בדעתו חכך דבין
 אותן אספר יפה. לא זה ״לא,

פרטי.״ באופן אחר־כך,
שמ את שהכתירה מי ■
 ״ראש־ממש- בתואר פרס עון
 כך על שהוחלט לפני. עוד לה״

 ת״כ היתד. העבודה במיפלגת
ה בעת כהן. גאולה הליכוד

ב שהתקיים הציונות על דיון
כהו אמרה הכנסת מליאת

 ראש־הממשלה של .,לדבריו
ה־ פרצו מייד פרס.״ שימעון

ס שמעון  להופיע הזדמנות שום מחמיץ שאינונו
 חשוג ולא כלשהו, פומבי באירוע

 משיבת־הסיום כמו תרבותי מאורע גם להפוך הבליח מה, לכבוד
 אם שספק אלא לאסיפת־בחירות. ״קשת״, הסיפרותי הירחון של

 נערכה המסיבה פרס. של תוכניותיו את הלמה הפעם התיפאורה
 העירום החטוב גופה מעל לנאום נאלץ ופרס תל״אביב, במוזיאון

 המאזינים בין צחוק גלי שעוררה בקומפוזיציה, מפוסלת עלמה של
 באסיפת אפילו להופיע מוכן יהיה ״פרס :מהם אחד אמר לו.

 יהיו ״ואם :שכנו לו העיר צלם.״ שם שיהיה העיקר נודיסטים,
יהושע. ב. א. הסופר מימין קיצוני להתפשט.״ מוכן יהיה הוא שניים

 מהופעותיו אחת את ערןעין! עמוס
 אחרי הראשונות הפומביות

 לירחון השבוע שנערכה במסיבת״הסיום פציעתו
 אהרון הסופר ערך שאותו ״קשת״, הסיפרותי

 שנה כחצי לפני נפצע עוז שנים. 18 במשך אמיר
 בבית־החולים ארוכה תקופה שכב בתאונת״דרכים,

הח את הגדירו בו שטיפלו הרופאים קשה. במצב
בבירכו. רק פגוע נשאר הוא כנס. המהירה למתו

 שזכה הלאומני המשורראיתן איתן
 שהופיע בעת בפירסום

 כשנתיים, לפני ״טנדו״ תוכנית־הטלוויזיח במיסגרת
 ל- הגיעו קיצוניות, לאומניות דיעות השמיע בה

 תרמה עליז. במצב״רוח ״קשת״ של מסיבת״הסיום
 עלה כאשר לשתות. שהירבה השמפניה גם לכך
 שר״הביט־ כ״כבוד הוצג הוא במסיבה, לנאום פרס

ז״ ביטחון איזה 1 כבוד ״איזה .איתן צעק חון״.

בקרי המליאה באולם נוכחים
מו עדי המערך וח״כ אות, א
 ״יודעים :לעברה צעק ראי
 כראש- פרס את רוצה שאת

להכ צורך אין אבל ממשלה,
!״לפרוטוקול זאת ניס

מ הגיע הבא הסיפור 8
 אלה פרם. שמעון של מקורביו
ה 20 בת נסיעתו כי טוענים
 נ־׳לז ראש־הממשלה של שעות

 ראש עם שם להיפגש כדי בה,
ה־ השנהב חוף ■ממשלת א פו  , הו
 יסוד לצורך נועדה כדאני,

 :שפירושה שת״ר, תנועת
רביו״. למען ״שחורים

ה חברודהכנסת ■ שנ  שו
נו די מוז ל א ־ די רכ  מודעת, א

 שסיכוייה לעובדה הנראה, ככל
 בקדנציה חברת־כנסת להיות
 היא כן ועל קלושים, הבאה

 הקדנציה מן רגע כל מנצלת
 וע- חברי כשביקשו הנוכחית.

 לפנות מהסיעות דת־הבחירות
 ■* עוד הכנסת בבנין חדריהן אר

להת כדי הקדנציה, תום לפני
 הזדעקה לבחירות, בהכנות חיל

 רוצים אתם ״אולי אלמוזלינו:
 בחוץ, תתקיים הכנסת שעבודת

״1 אוהלי־סיירים בתוך
ה מנהיג על דעתו את 8!

ם ליכוד ח ץ מנ ג מנ הביע כ
ב מפ״ם, היג קו ע ״ה :חזן י

ר חבר אי רי מ ע  שבגין טען י
 מתנגדים לו והקים דמגוג אינו

 צדק. שיערי טוען אני רבים.
 הוא דמגוג, אינו בהחלט בגין
!״סהרורי סתם

ק המערך ח״כ 8' א  ז׳
ר,  השתתף דימונה, איש אמי
 ת- שה טרום־בחירות באסיפת

 * ה־ אחד לו אמר בעירו. קיימה
העבודה ״מיפלגת :נאספים

 רעיונות.״ של סופרמרקט היא
 העבודה ״אולי אמיר: השיב

 רעיוניות, של סופרמרקט היא
 היא ד״ש זאת לעומת אבל

 וכולנו אישים, של כלבויניק
 הכל- של תפקידו מה יודעים
בקיבוץ.״ בחדר-אוכל בויניק

ל הסבו הכנסת במיזנון 8!
דמן הליכוד ח״כי ארוחה ־ ז  שו

ד חזקאל ג מין, וי  לידם פדו
ה המערך ח״כ ישבה ק  חיי

סמן  לצוד לשווא, שניסתה, גרו
 אמרה המלצר. של עינו את

בו פה יושבת ״אני :גרוסמן
 בא.״ לא והמלצר וגלמודה דדה
 אי- ■״אגחיניו :שובל לה אמר

 ״אבל גדוסמן: השיבה תך!״
 פלד התערב אוכלים.״ אתם
 שאנחנו בגלל זה ״טוב, מין:

קפיטליסטים.״
ל קרה מצחיק משהו 8'

 כהן, שדדם הפנתרים, מנהיג
 כהן בטלוויזיה. לשידור בדרכו
 \ הק- על בדיון להשתתף הוזמן

הבחי לקראת חזית־שלום ימת
 • לפני שעה רבע אולם רות,

 הופיעה החי השידור התחלת
 של קבוצה הטלוויזיה בבניין
ל נכנסו הם הפנתרים. עסקני
 תבעו כהן, עם חריף וויכוח
ב מלהשתתף להימנע ממנו

 סירב כאשר בשמם. תוכנית
 ̂ אותו !גררו להם, להיענות כהן

 ונעלו תחדרים לאחד חבריו
 עורכי- עימו. יחד עצמם את

 מה ידעו לא הנדהמים התוכנית
 לפני דקות כמה אך לעשות,
 החדר מן כהן יצא השידור

 להודיע ומיהר ומזועזע, חיוור
 בשום ישתתף שלא בשידור
 יכו־ של איחוד להקמת תוכנית

חות-שלום.
 הפרופסור כי מסתבר 8!

מגון הוא רז־כיגשטיין א
סי השבוע מרחיק־ראות. איש
ב האדריכל פר  בעל סגל, דו

 זר עיתונאי כי ל־שעבר, הפאב
ש ־שנה, לפני עוד לו, סיפר
:בראיון לו. אמר שטייןרובינ

ם 2058 הזה העול




