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באיסמעיליה בגין של נדודי־השינה 111110 נתגלו
נתן אייבי של המשולשת והאבהות

 הגיעה האחרונד, הבדיחה ■
 פגש י מהם מאיסמעיליה, יישר
 ומואר מצריים נשיא בין

 ראש־הממ־ דבין אל־סאדאת
ן. מנחם שילה י ש בעת כנ

 סא־ של במעונו נועדו השניים
 כי הבית בגינת סיפרו דאת
 מאר־ אצל לדעת התעניין בגין
ב בוקרת ׳למילה ״האם הו:

 כמו משמעות אותה יש ערבית
ה בספרדית, מאניינה לביטוי
הדרו אמריקה בארצות מקובל

 על-פי סאדאת, תשובת ו״ מית
 הדבר, אותו ״בערך הבדיחה:

דחוף!״ פחות הרבה אבל
ב עוסקים כבר ואם 9

 ספק אין הרי פוליטיות, בדיחות
 ממשלת־ של הבדיחות מלך בי

ר שר־הביטחון הוא ישראל  עז
 להתלוצץ נוהג הוא וייצמן.

 בממשלה, עמיתיו חשבון על
 ותוארים. בשמות אותם לבנות

 אחרות מדינות שרי על וגם
 כך, פוסחת. החדה לשונו אין

 את לבנות וייצמן נוהג למשל,
 סיירום האמריקאי, שר-התוץ

וואנס״.. ״סירס ואגם
 כי סיפר ראש־הממשלה 9
 באיסמעיליה שהה בד בלילה

 בחדר הנשיאות, בארמון ישן
 מיטתו ליד המנורה דלקה ישבו

 להירדם כשרצה הלילה. בל
 אך ולחץ לחץ לכבותה, ניטה

שלא מכיוון כבתה. לא המנורה

 מאיטמעיליה שהחזירו אל־על מטוס של הקידמי לחלון מבעד משקיף (משמאל)נגין מנתם
 יושב כשלידו קאהיר, ליד אל״גיזה של הגדולות הפירמידות לעבר לישראל,

למצריים נגיש ״לא :לאחר־מבן הצהיר הפירמידות, מעל להטיסו במייוחד ביקש בגין הקברניט.
 טעות כמובן, זו׳ היתה הפירמידות.״ את כשבנו אבותינו שעבדו עבודת־הפרך על לפיצוי תביעה

תילן. על גיזה של הפירמידות ניצבו בבר ורעמסט, פיתום את בני״ישראל כשבנו :היסטורית

 הציג הנודע, האמריקאי הכושי הזמרהייבנס ויצי׳
ושאותו שתיכנן מיוחד תכשיט בגאווה

ומגן״דויד. פירמידות שתי :דו־ממדי הוא התכשיט בקמיע. נושא הוא

 ב־ איש להטריד לו נעים היד,
 נכנע מאוחרת, כה שעת־לילה

 במשך עיין עצם לא אך למנורה
הלילה. שעות כל

 היה, בכנסת השבוע כוכב 9
 הוא ראש־המטשלה. כמצופה,

 בתיירים מוקף במזנון, ישב
 להם, מספר כשהוא :אמריקאיים,

 מ־ הווייות במובן, :באנגלית
 שאל התיירים :אחד איסמעיליה.

ה ״׳מהו האש־המסשלה: את
 ובמיוחד !אחתך ,שהרשים דבר
 אל־סא־ יאנוואר הנשיא אצל
 ׳בו ״האופן :בנץ השיב ?״ דאת
מחי על־ידי הוראות, ׳נותן הוא

 הזדמנות באותה כפיים.״ אות
ל שקדמו בשלבים גם נזכר

 וסיפר בירושלים, סאדאת ביקור
רומ נשיא עם ׳פגישתו על

 צ׳אוצ׳סקו: ניקולאי ניה,
 זרוע, שלובי שלו, בגן ״טיילנו

 שעות. ׳שבע ■במשך ושוחחנו
 רק ואני שעות יחמש דיבר הוא

שעתיים.״

מת הכנסת במיסדרונות 9'
 בכך פלא אין כי לוצצים

 בגין מנחם שראש-הממשלה
 המשכורת עם להסתדר מצליח

 מקופת־ מקבל שהוא הנמוכה
ליצני-הב- מסבירים המדינה.

 הוא בחודש ימים ״עשרה :נסת
 ימים עשרה מהמשכורת; חי

וב בחו״ל שוהה הוא בחודש
נמצא הוא החודש ימי שאר

באיכילוב.״

ב המדיני הדיון בשעת 9
 העיתונאי במיזנון חלף כנסת

 כי הבחין הוא ׳מרגלית. דן
 מסב ׳כיצור, יהושע עמיתו,

 ׳ראש־הממשלה. עם לשולחן
כע ׳והצטרף. רגע, בדעתו ׳חכך
בשלי הבחין דקות סמה בור

 עתונאי השולחן ■שלייד שייה
 התקנא רייכר. גדעון נוסף,

כאן הוא. גם ׳בעמיתיו:והצטרף

 בגין מנחם ישל סבלנותו פקעה
 כאן, :מתרחש ״מה ׳שהפליט:

 סנדוויץ׳ לאכול אי־אפשר האם
עיתונאים?״ מסיבת לקיים בלי

 וייצמן עזר שר־הביטחון 91
 שעבר בשבוע לכנסת הגיע

 הליכה מקל על נשען כשהוא
 ישאלו מאושר. קורנות ופניו
 והוא השימחה לפשר אותו

 מאז לראשונה ״היום, השיב:
הלי להטיס הצלחתי פציעתי,

עזרה.״ ללא קופטר
נכון יצחק לח״ב גם 9!

ה על השבוע לומר מה היה
אייתו שלקח הפרטיים אורחים

*
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 פתח ,101 ביחידה ששירת השחקן
 רחוב של הצפוני בחלקו מועדון

 ירמי של תצלומו את תלה המועדון קיר על כבוד במקום דיזנגוף.
 בשנים .1956 בשנת קלקיליה בפעולת שנפל ׳101 מיחידת בורדאנוב

 החליט כעת קבלו״בניין. הפך המישחק, את אומני נטש האחרונות
החדש. מועדונו ניהול לטובת זמנו את ולהקדיש הקבלנות את לנטוש

2105 הזה העולם16


