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אנשים
1
 נשאר לא יבי הארץ). ביומון
וכה כהנה לבכר השיב חייב,

להק בכר המשיך כאשר נה.
!״מפה לך ״מ״ם, וצעק ניטו

ש כוס׳ לעברו יבי השליך
והת בולו החדר על־פני חלפה
 בכר בכר. ליד הקיר אל נפצה
 שולחנו, שעל הכוס את נטל

 הוא גם יבי. לעבר והטילה
 ניפצה שלו הכוס אבל החטיא.

המיז־ דלת מזגוגיות אחת את
נון.

 ,כיעל איש־התיאטרון ■
 ד״ש אנשי כי טוען, אגמון
מח אצל בתור עכשיו עומדים

 כדי תל־אביב, מכבי סנאי
כא מגיני־רגליים. מהם לקבל

 משיב מדוע, אותו שואלים שר
 יותר להם שיהיה ״כדי :אגמון

הליכוד.״ אל לזחול קל
 אריאל (מיל.) לאלוף ■

 ברורה דיעה שרון (״אריק״)
ה מגיפת לגבי וחד־משמעית

אמר בצה״ל. שפשטה סמים
״אם כך: על משנשאל אריק, \

מגיי־ היו ולא לי שומעים היו
ובני נוער־השוליים את סים 1

|  לא זה לצה״ל, שכונות־העוני .2|
קורה.״ היה

* ממני בתוכנית־הרדיו 0 י1|
מי את פאר מגי ריאיין מני 3י@

 לממשלה? ידין ייגאל את צה
 וכן: למצדה!״ מומחה הוא כי

 רבין? על עדיף בגין ״למה
ע באמבולנס ראש־ממשלה כי

 בניידת.״ ראש־ממשלה על דיף
 מכו־ על ויתר בגין ״למה :וכן

 נוח מרגיש הוא נית-השרד?
באמבולנס.״

ש הרבות ההתערבויות !■
ה תוצאות על בארץ נערכו

 אלה בימים עומדות בחירות,
 מהן אחת חובות. פרעון בסימן

 התקיימה שולמה׳ לא שעדיין
 שר־ של בנו ספיר, עמום בין

 ספיר, פינחס המנוח האוצר
הסטודנ התאחדות יו״ר לבין
 ברגמן. דוכי הארצית טים

 כל על כי התערבו השניים
הלי שיקבל 40ל־ מעל מנדט
 בקבוק־וים־ ברגמן יקבל כוד,
 מתחת מנדט כל על ואילו קי,
 אלא בקבוק. ספיר יקבל 40ל־

 את נתן לא עדיין שהאחרון
השו וברגמן, בקבוקי־ה,וויסקי

 בשירות־מילואים, עתה הה
שה מקווה רק ״,אני :אמר

 גמר לפני עוד יגיעו בקבוקים
 לערוד שאוכל כדי המילואים,

שלי.״ ליחידה חאפלה
ש האחרונות הידיעות ■1

מל' מאדריכלית־הפנים הגיעו

 העניק ואף שומר״מיצוות באחרונה הפךזוהו אווי
 את גילה איך סיפר גו ל,,המודיע״ ראיון

 עמרני, גבי ״המציל״, סירטו שחקן את לשננע ניסח אורי הדת.
 לו השיב אותד.״ הרים אני :אורי לו אמר סירב. גבי דתי. להפוך

שפת־הים. על אותו והרים אותך,״ להרים יכול אני ״גם :גבי

 ויצא שופט־שלום־ראשי שהיה
השו שנתיים, לפני לגימלאות

 את מני שאל סגל. יעקב פט
לה מצליח אתה ״איך :סגל

ב ולהתייחס אובייקטיבי יות '
לפ העומד לנאשם שווה מידה

 ואת המישטרה את ומקלל ניך
הני חתיכה ואל בתי־המישפט,

 השיב במחשוף?״ לפניך צבת
״כשעומדת :השופט-בדימוס

 מייד אני חתיכה, בחורה לפני
אוב ונשאר אשתי על חושב

ייקטיבי."

 ערכו מסיבת-הפתעה ■
 יגאל העיתונאי של חבריו

 שעת סיפרו הופעת לרגל לב,
 חישלו־ הספר שהוא הזאבים,

כ שחיבר. במיספר שה־עשר
 ידידיו, לבית לב הניע אשר

ד,ידי של יום־הולדת למסיבת
מסי זו כי לגלות הופתע ם,ד

 מסמר-המסיבה לכבודו. בה
יפא ייגות־אורז מישלוח היה
 מיפאן שהביא (סאקי), ניים

 אברהם יבואן־האלקטרוניקה
 ביין־הסאקי לבו כטוב רדת.

 סלע אורי הפירסומאי הירבה
 הליכוד, ממשלת על בבדיחות
מ בגין מנחם ״למה ביניהן:

2075 הזה העולם

 בניו־יורק השוהה לנגוצקי,
 במישרד־אדריב- שם ועובדת

 במים־ נראתה כי מספרות לים
 שח־ של בחברתו מפוארת עדה

 מי גזארח, כן קדו־,טלוויזיה
 צילומי בעת בישראל ששהה
דיבה. מישפט הסרט

 דיבה מישפט צילומי 0!
יש הסרטים לעולם החדירו

 כהן, אלי בשם צעיר ראלי
 שעבד חובש־כיפה, ירושלמי

 הוא כאביזרן. הצילומים בעת
 מפיק של בתו את כאן הכיר

הוכ לאשה, אותה נשא הסרט,
הסר לעולם אביה על־ידי נס

 סיר־ את מפיק הוא וכיום טים,
 הנודע הבמאי של החדש טו

פקינפה. סם
צפיר טוביה החקיין 0!

 ממשלת לקום עומדת כי טוען,
בוץ.״ או — נס ״או קפה:

 מפיצים הליכוד אנשי 0^
הז ״כבר :הבאה הבדיחה את

 את להפוך כדי בולדוזרים מינו
ההסתד -של הוועד־הפועל בית
 הפנים עם שיעמוד כך רות,

 לאו״ והאחוריים לז׳בוטינסקי
לוזורוב.״

לא־הגיזנ• עם

 מונוווג * ד״ן משה של הפומית חמויניוח
 בושה? ניתאום מה סשה? זונה: שי

!אותי שצריכים אלה כל להם שיתביישו

 הרעי״־״ שד,,רקע חש. עברון בועז המבקר
 ביותר■ מצומצמת הל־כוד ובשיממון בו המשותפת

ההתרח מן ריחוק מין אצלו נוצר כך ומשום
 אי״אפשר הזה העם •טעם מפני הפוליטיות. שויות

:להתווכח
מהמימשל לגדולות מצפה הזה העם העם. ״כן.
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מעכל רע. הכל היה עכשיו עד •שיהיה.

 האנשים של ההיגיון נפתולי את להכין מנפה
 המיפלגה שיל כעלייתה האידיש• קץ את הרואים

 ומושיד מתייאש ואתה כמדינה, כיותר ,הפולנית׳
בכקשיה. — ׳גזלהם ההיגיון זה אם ככתפיך.

 לשפע, החדש הממשל מן מצפים ״וככן,
 האינפלציה, להפסקת מלאה, לתעסוקה לשלום,
ליח האשכנזי, השילטון לקץ כשטחים, להחזקה

 מכין ואתה — והמערב אמריקה עם טוכים סים
 מטיח אפילו כי כא. אינו משיח מדוע סוף־סוף
 להגשים מסוגל היה לא בכבודו־וכעצמו כן־דוד

הסות הללו, הציפיות כל את כעת־וכעונה־אחת
 וכה־ אכטלה מונעים (הכיצד זו את זו רות

 והכיצד ף האינפלציה •מיעוד את מפחיתים כשעה
 ? כשטחים מחזיקים וכה־כש־עה שלום משיגים
 אד־ עם עימות כדי תיד שפע יוצרים והכיצד

 ף). כידיה ה״ברזים״ את המחזיקה צות־הכרית
 להתווכח. טעם אין אדוקים מאמינים עם אכל

אחרונות) (ידיעות שיאמינו.״ — ככקיצה
ב שז הסוף עד לח

 חרוב עם נמנית הראבן שולמית הסופרת
אחו שישים־וחמישה — ישראל אזרחי של הגדול

הממ לראשות בגין במנחם בחרו שלא — זים
 את תכשיל הליכוד של שגיאה כל אבל שלה.

פו בהשקפות אבחנה ללא — כולו ישראל עם
 :כאלה שגיאות •שתי עשה כבר והליכוד ליטיות.
 הלא־ והדיבורים לשר־החוץ, דיין משה של מינויו

אבטלה. על מחושבים
 ככל עת, ככל שניסה כמי לנו מוס־ דיין ״מד

 מ־טלו, פרטית מדיניות לעימות אפשרית, היד
 מש־ קרביות פעולות נדמלו, פרטיים חימומי־גבול

 ללא — משלו, מדיני מיימקל כעלות החלטות לו,
 ולעיתים פעל, •מכו הצוות להחלטות קיטר כל

 להיות אדם צריף חמורה. הפרת־מישמעת תוך
לויא יהיה דיין שמר שיאמין כדי מאד עד תמים

 •ממר להניח יותר סכיר אישית. בגיו למד לי
 משלו, פרטית מדיניות־הוץ לעצמו ינהל דיין

 ואף הממימלה. להחלטות מנוגדת לעתים שתהיה
 ניט־ ככד. צורף יראה לא אם עליה יתייעץ לא

 את הזמין כאימר כגין, מר אם השאלה אלת
 רכים ימלא ממשלה כתוף עוזר, כגורם דיין מד
 •מר לעצמו להרשות יכול המנוסים, האנשים כה

 יסתיים, •ממא ;שלו בלויאליות ביטחון •מאין
 ונפל עוזר, ,וכשל :•מנאטר כמו הדבר חלילה,
עזור׳.
 ממדים איזה חימם האם — אכטלה •מהציע ״מי

 מיקצועיים, וטיפוליים, סוציאליים שירותים של
תוצ את לספוג כדי הזאת כארץ נחוצים יהיו
 קיצי למובטלים ישולמו אפילו — האבטלה אות

 •מל מתבטלים, •טל קבוצות כאשר ואז, כות?
 באפס־מע־ כרחוכות מתגודדות כלתי־מתפקדים,

 ושי־ מיימרד־מישטרה כנראה, יהיה, נחוץ •מה,
 עכשיו, הקיים מזה כהרבה גדול רות־כתי־סוהר

 האג־ התופעות כל עם להתמודד לנסות על־מנת
 מי כ־מל — כהכרח — שתיווצרנה טי־סוציאליות

 ולא קיצבות, עם הבטחות, עם אבטלה, שאמר
הסוף. עד היטב

 פרידמן מילטון מר ימל בארצו :ועוד ״זאת
ממ על־ידי נדרשים וכני-כיתם המובטלים אין

 קיטים, כמצכי־לחימה ולעמוד כצבא לשרת שלתם
 אנשים לו. שיש מה כל לתת אדם צריד ימבהפ

 מילטון מר של כארצו ומתוסכלים, ממורמרים
 ארה״ב :ביטחונית כעייה מהווים אינם פרידמן,

מח כמה כארץ ככר •מייט ונדמה הזית, אינה
 של יכולת־הלהימה כין המיתאם מידת על קרים

 החב- מצבם לפין שלהם העמידה ורצון אנשים
שאפשר למה גבול כנראה, יש, רתי־כלכלי.

(הארץ) מהפר.״ הסוכל מאדם לדרוש

ס כ נ פי הס

הפו הזירה אל שנים כמר. מדי דיין משה חוזר
 ״אכן, :אומר ברונובסקי יורם המבקר ליטית.
החי פירוש על לעמוד מנסה הוא מאד.״ דלונו

דיין. של דה
ואינו הראשון כרגע מקומם הרכר ״כאמור,

*17*2^ (■)*;*̂*ן ך*̂ן ̂יי• ״ףןל*** ך•***̂^ *£* 25^
 פוליטי־ביו״ נס תחליף. ללא האיש• היין. משה
וה״ הפסיכולוגים טובי יצל למחקרם הראוי לוגי

לצייו נוהגים הכל החי. כעולם לה •מני •מאין ,אין :־
כפיצה התהייה ולהקלת סוד, דכה כו •מיצוק מכדטלת

ך 1 1 .7 ** * *■ *<■• •ייי לפני הגנזים מן עלתה הזה הסוד הכיע זר
היזמה׳. ,כא : עצמה כפני סוד טהיא מילה ,תראה

סור ל •ג קיומו עצם הוא הזה ־ ******* ■•ף**** *דיש׳ תכן ,/!•יי יהיה יי
? ,ידה ד ללא ,ספינכם הוא דיין ממשה כזה, 1ננוכחיוך אחרת, ו א זו כהתגלמות — •מהעם הייתכן : ,שמע

 למר- ימניפ כמה כל אותו מחזיר — אחרת יוהד
 את ויצום •מום להכין לנפות כדי הכימה כז

 יצווה אי״פעם יוכן •מהוא והסיכוי הזה, הסוד
ן קורבן וכל מהיר כל לו

 מו־ שהם מגעת׳ גבורתם היכן עד וראה ״צא
בשרם.״ על אפילו זאת תעלומה לחקור כנים

(מעריב)
הזונה נאום

 שולליו שכל נדמה פוליטית. זונה הינו דיין
 לראשונה טבע שאותו הזה, הדימוי את ״קנו״
 של מונולוג כתב סובול יהושע שריד. יוסי ח״ב

כלל. מקרי אינו דיין לבין שבינו והדימיון זונה,
 השירותים את נותנת אני — אותי ״לוקחים _

 ך נאמנות על אותי •מואל אתה מה אז •טלי.
 .צריכה אני ז בושה פיתאום מה ? ״בוימה
 ךףמן! ;אוןןי שצריכים■ אלה שיתביישו ף להתבייש

 מה מוצאים לא •מהם מוכיח פשוט •מזה מפני
 מטל״ היו לא אחרת בכית, אצלם צריכים ימהפ
 ככה לד, להגיד לי תרשה אכל אלי. פנים
 הכי אני •מלי כתחום :כינינו ושיישאר כצד,

כמו המיקצוע את שיודעת אחת עוד אין טובה.
 איזו יודע לי, תאמין הפעם, אותי שהזמין וזה -,*״

 כימק. חתול קונה לא הוא יקבל. שהוא סחורה
 אלה מכל מיכתבי״המלצה לי ישי צריה, ואם

עובדה'•מאח אותם. ת׳מאל אתי. להיות שזכו
מת לא ואפילו אלי, מתגעגעים ככד מהם 2,י
״2 ־  קראת? לא כעיתונים. זה על לכתוב 2״

 עם ותכין שלהם, העיתון את תקרא לד •י־ סחייד
עסק... לד 2י־ מי

אה פיתא־ם מה ? האחרון הסיפור זה ? ״מה
 הרכה על ועברתי דרכתי ככר אני אדוני, ? רון

 הרכה יושבת לא הכיכי, אני, י אתה־יודע־מה
 ממ־ פשוט ואני !מת — שמת מה !•מיכעה זמן

״צ׳אן אז ? •מאלות עור י זהו י שיכה :
הנזישנזר) (על

השבוע פסוק•

 לא שכביכול באנשים מלאים בתי־הקברות
הזאת, הפשוטה העובדה למרות תחליף. להם היד,

צפו אם לשאלה בתשובה וייצמן, עזר •
 תרגילי' נוסח נוספים תרגילים הליכוד מצד יים

 מעט. רק לעשות אפשר טובים ״מהלכים דיין:
בשרוול.״ כאלה ג׳וקרים עוד לנו שיש חושב איני

מנ דדאשות־הממשלה, חמיידעד •
הצה הצהירו האמריקאים ״תמיד : בגין חם

להיפך.״ יהיה שזה הזמן הגיע רעדנו. ואנחנו רות,
 איש פרת, עימנואל צדם־הטדוויזיה •
 עבר לא ״תמיר :תמיר שמואל על לשעבר, אצ״ל
 ״שיינע־דרע־ של תיבות (ראשי לש״ד אלא לד״ש
 אנשי בפי הסזון לאנשי שהוענק הכינוי קעס׳/

האצ״ל).
״כל פרס: שימעון שד־הכיטחון •
 אבל רוצה, שהוא מיפלגה כל לו לבחור יכול אחד
 שמו את כמיטלטלין איתו לשאת יכול הוא אין

בן־גוריון.״ של ומורשתו
 באחד ידיעה על בתגובה אגמון יעקב •

ה מזכ״ל לתפקיד הליכוד מועמד כי העיתונים,
 ייבחר אם — לסגוד עשוי לוי, דויד הסתדרות,

 ,אומר׳ את ״אבל :דבר היומון את — לתפקיד
 כדי אחד, עיתון צריך הוא יסגור. לא בטח הוא

מתרחיש.״ מה לדעת
 בממשלת ת מ א מס לשלם כדאי האם : חנ״ל
? ד ו כ י שאלה.״ זאת ל

ק • ח צ : י ן ו ר ח א ־ ן ב יישבו ״אנשינו ג
 את והליכוד ד״ש יגנבו ובינתיים מפוארים, בתים

ההסתדרות.״
 הליכוד ״ממשלת :הבחן מנחם הרב •
־שר־החוץ.״ להסברת למישרד דחוף באופן זקוקה
ר״, בתג • ב  ״בעיני :כרנע נחום ״ד
שר־החוצפה.״ תמיד דיין יישאר
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