
זנב על פ־לפל בגין מנח□ ש□ איך
לעצמו ג□ ואחר־כך השור,

 החליט וזסאטיריקאי־לשעבר,רוטבליט יעקוב
בגיטארה, העט את להחליף

 ״בן שנקרא הראשון, אלבומו לשוק לצאת עומד אלה ובימים
 ששת־ במילחמת רגלו את איבד רוטבליט ירושלים״. את שיחררתי

 הוא בתמונה יוצאי״דופן. שירי־מחאה כלולים ובאלבום הימים,
החוזה. חתימת את חוגג כשהוא ישי, גליה השחקנית עם נראה

 אורח היה בעברית, קאהיר קול שדרןנותאח סמיר
ש* ראשון״, ״מגע בתערוכת״הצילומים

 הוא במצריים. שביקרו הישראליים צלמי־העיתונות מטעם נערכה
 ושמסרה כאמנית עצמה את שהציגה גרום, בחדווה בתערוכה פגש

 אותם רשם פרחאת שלה. ומיספר־הטלפון כתובתה את לפרחאת
 חיים כתב״הטלוויזיה שערך בכתבה, הוצג פרחאת אגב, בפינקטו.

 פרחאת אם ברור לא שמיר״. ״שלמה המובהק הישראלי בשם גיל,
פרטית. בדיחה לעצמו עשה שגיל או גיל, את הונה

 עם שהמשא־והמתן בעת 8
וה שירטון, על עלה המצרים

 נשיאם על־ידי נקראו מצרים
 ח״כ ניגש לקאהיר, לשוב
 שר־ סגן אל לב כר־ חיים

ו ציפורי מרדכי הביטחון,
 עכשיו צריכים ״הייתם :לו אמר

 לדי המנוח, ראש־הממשלה את
 לכם משיא היה הוא אשכול.

 שהוא מאחר אך טובה. עצה
הש עצה אני לכם אשיא מת,

 פעם: אמר אשכול לו. ייכת
 מערבי לקנות רוצה אתה ׳אם

 לך יש לו, תאמר אל אייל,
הת לקנותו.׳ רוצה אני אייל,

 ועל שעורה על איתו לדבר חל
 ודרך־אגב בצורת, ועל גשמים
ש הזה האייל ׳אמור, תעיר

 הוא בחצר, אצלך מסתובב
?׳.״ למכירה

 פרם שימעון ח״כ 8!
העי עורכי עם לפגישה הגיע

 שהתקיימה המצריים, תונים
עו צברי, מוסא של בחדרו

 פרס כשנכנס אל־אחבאר. רך
 אפל- כועז עוזרו, עם לחדר

לר לשירותים ניגש באום,
 צברי: לו אמר ידיו. את חוץ

ית לא האינטרוויו ״אדוני,
באמבטיה!״ קיים

 עם הפגישה באותה 81
 אמר המצריים העיתונים עורכי
 מנהל שבה הצורה כי פרם,

 בגין !ם1מנ ראש־הממשלה
 מצריים, עם המשא־והמתן את

ה על הסיפור את לו מזכירה
 היה שלו ששור־החרישה יהודי,
 פילפל לשים לו הציעו איטי.

 ורד זאת, עשה הוא זנבו. על
לפ שלא כדי דוהר. החל שור

 היהודי שם השור, אחר גר
 את והדביק לעצמו, גם פילפל
 אמר לביתו כשהגיע השור.

אח יגיע, ״כשהשור לאשתו:
הל לרוץ מוכרח אני בו. זי

לעצור!״ מסוגל לא אני אה.

 השבוע היה בגין מנחם 81
 סיפר הוא מעצמו. שבע־רצון

כי דרכו על שניקרה מי לכל

 מדוע, כשנשאל פילולוג. הוא
 לפני בנאומי ״הנה, השיב:
בצר היהודית המגבית פעילי

 אני צרפתית. דיברו הם פת
ב ציטטתי אנגלית, דיברתי
 בעברית, התרגזתי אידיש,
די ואפילו ללטינית עברתי

 שקס- של שיילוק על ברתי
פיר.״

 ביותר הלוהטת הבדיחה 8!
 בגין מנחם :מבית־ז׳בוטינסקי

 קיברו וליד לשדדדבוקר, ירד
״בן־גוריון, אמר: הזקן של

 למדינה להחזיר סירבתי אתה
 ז׳בוטינסקי, זאב עצמות את
 אחרי למדינה, אחדיר לא אני

 העצמות את חוזה־השלום,
!״שלך

 מינהל־ההסברה מנהל 8!
 פער־ ׳טורפי הד״ר המצרי,

ל־  ער־ את ביטל לא דין,א
ב בישראל. שהותו בעת ביו

 המיש־ שנקראה לפני ערב
 ב- בילה לקאהיר, לחזור לחת

 של באורחו מועדון־לילה,
 השבועון צלם טל, שבתאי

 ד״ר בישראל. שטרן הגרמני
 כשהוא בנעימים בילה מורסי
 יפהפיות שתי עם שייק רוקד

 פז ורד המלצרית ישראליות,
 מועדון־טניס, בעל של ובתו

כר־און. רונית
שנית ההוראה בעיקבות 8!
ל רימון צכיי לעיתונאי נה

 דו״ח צה״ל בגלי לשדר הפסיק
 באיגרות־חוב המיסחר על יומי

 סיעת איש הגיש ממשלתיות,
 אברהם ח״כ בכנסת, הליכוד
הביט לשר שאילתה שריר,

 שאל הוא וייצמן. עזר חון
 להפסיק ההוראה את נתן מי

 שר- והאם הדו״ח, את ולשדר
 שמידע סבור אינו הביטחון

ממ באיגרות־חוב מיסחר על
 וגם לציבור, חיוני שלתיות

ללובשי־המדים.

 רימון צבי זה היה אגב, 8!
 מים־ של החדש לח״ב שבישר

 רון, אימרי לגת-העבודה,
הת בעיקבות כח״ב מינויו על

 שר־המישפטים־ של פטרותו
 מהכנסת. צדוק חיים לשעבר

 במיפעל שעה אותה שהיה רון,
 מישמר- קיבוצו, של הפלסטיק

 :רימון הודעת על הגיב העמק,
 צחוק ממני עושה אתה ״למה

?״ הבוקר על.
 וייצ- עזר לשר־הביטחון 81

 לבדיחה משלו גירסה היתד, מן
 במיז- ישב השבוע מפורסמת.

 קהל-עי- כשסביבו הכנסת נון
 חבר ״אני ואמר: רב, תונאים

 ראש- דפוקים. של בממשלה
ה בלב, דפוק הממשלה ש  מ

 ראש־ וסגן בעין דפוק דיין
 דפוק ידין, ייגאל הממשלה,

בראש.״

 אס־ יואל הרדיו איש 81
ה בין בתוכניתו אירח תדון
 עורך שהיה מי את שורות

 דיסנצ׳יק, אריה מעריב,
 של דבריו על אותו ושאל
בז שאמר בן־גוריץ, דויד

 עיתוני־הערב לשני כי מנו
 יש ומעריב אחרונות ידיעות

 ואחד נחש אחד עורכים: שני
 ארוכות, שתק דיסנצ׳יק טיפש.

אנשים ״יש השיב: ולבסוף
 בן- אך הנחש, שאני החושבים

 לא שאני לי אמר עצמו גוריון
הטיפש.״

 לספר גם ידע דיסנצ׳יק 8!
 אחרונות, ידיעות עורך כי

באו נהג רוזנכלום, הרצל
ולצ חזהו על להלום ימים תם

נחש!״ אני נחש! ״אני עוק:
 אירח התוכנית באותה 8!

 השר־בלי־תיק את גם אסתרון
 אותו ושאל לנדאו, חיים

 גל, דוכי השחקן על לדעתו
 בתוכנית־ה־ לחקותו שהיטיב
 ניקוי הסאטירית טלוויזיה

״דובי לנדאו: תגובת ראש.
 חיים אך מצויין, חקיין הוא גל

יו עוד מצויין האמיתי לנדאו
תר.״
 השבוע, החמישי ביום 8!

בי צ׳ארלי ח״ב כאשר-יצא
 בירושלים טעמון מקפה טון

קרו חנות־מכולת אל בדרכו
זו כריכים נמכרים שבה בה,

שחיב ותיק במכר נתקל לים,
 שר־הפנים זה היה בחום. קו

 ה- איש השר, בורג. יוסף
ב צרותיו את תינה מפד״ל,

 ״ראית הפנתרי: הח״ב אוזני
 אין היומית? העיתונות את

 הדברים על אחת מילה כימעט
 לו השיב בכנסת.״ שאמרתי
נח חצי רבים ״צרת צ׳ארלי:

 פעם לא קורה לי גם — מה
בכנ דברי על מדווחים שאין

סת...״

צ׳אר־ פרט יותר מאוחר 8!
 העיתונאים. כלפי טענותיו את

ה הכתב אותו הזהיר לדבריו
אחרו ידיעות של פרלמנטרי

 שעה רייכר, גידעון נות
 אנוואר של נאומו לפני קלה

 לבל בכנסת, אל־סאדאת
ל קריאות־ביניים להשמיע יעז

 ההיסטורית, בישיבה נואמים
ה על-ידי יוחרם שאם־לא־כן

 שקל צ׳ארלי בכנסת. כתבים
 קרי- לבסוף קרא הסיכון, את

 לראש־הממשלה אוודביניים
 והריהו נאומו בעת בגין מנחם

 על־ידי לדבריו, מאז, מוחרם
הפר הכתב אחרונות. ידיעות
 המתחרה, הצהרון של למנטרי
 רק הסתפק כיצור, יהושע
רצי ״תהיה לצ׳ארלי: בהערה

 ואילו לבן־תרבות!״ כיאה ני,
 רם אלימלך איש-הטלוויזיה

של שליח ״אתה קצרות: פסק

2108 הזה העולס


