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־ מי־דא ו ג  ח
אגעוינזהיה ומה - היו□ כגסת
הברונזה את מבגין הורידו אידו קורה

 שר־המילחמהגאמס׳ עבד־אדואני
כבר המצרי

 אבל אוטוגראפים. ממנו מבקשים ישראלים שעיתונאים לין רגיל
 הצופה, של הצבאי הכתב אהרוני, שימחה כאשר הופתע הוא

 קיבל קודם־לכן בעיברית. חתימה בקאהיר ממנו לקבל ביקש
 פנה לכן בערבית, וייצמן עזר שר״הביטחון של חתימה אחרוני

 את לאחרוני רשם גמאטי בעברית. לו לחתום בבקשה גמאסי אל
 לא מכך יותר אך בעיברית, גימ״ל, שמו, של הראשונה האות

בערבית. שנייה, חתימה והוסיף הנייר את נטל עזר, זאת ראה ידע.

 סיעת מישיבות באחת 0!
 הח״ב התוודה בכנסת המפד״ל

 ״אני מלמד: אברהם היוני
 כמו בממשלודהליכוד נאחז
 התמרמר בקש.״ הנאחז טובע

 בורג: 6יוסן שר־הפנים כך על
קש!״ לא ״אני

 נוהגים הכנסת סדרני 8!
 צעיר של חשבונו על להתלוצץ

 הליכוד ח״כ בכנסת, הח״כים
 שהם פעם בכל מילוא. רוני

 על חולף כשהוא בו מבחינים
״תר :בקול נאנחים הם פניהם,

 חבר־כנסת מי־לא תראו, או׳
!״ ? היום

 ועדת־החוץ־והבי־ יו״ר 81
ה ח״כ הכנסת, של טחון ש מ

 תפקידים בשני נושא ארנס,
 משמש הוא החרות. בתנועת

ובתו המיפלגה, מרכז כיו״ר
 אגף על ממונה הוא זה קף

 גם מכהן והוא שלה האירגון
תנו של תל-אביב סניף כיו״ר

 זה תפקיד ובתוקף החרות, עת
 בשל האירגון. לאגף כפוף הוא
ב חבריו עליו מתלוצצים כך

 מרגיש ״ארנס המיפלגה: מרכז
עצ של הנכד כמו עצמו את

מו.״

 הוותיק, הפרלמנטר 8^
 שפרש באדר, יוחנן הד״ר

האחרו בבחירות הכנסת מן
 במצודת השבוע ביקר נות,
תמונתו את באדר ראה זאב.

 ״אילו ופלט: בגין, מנחם של
הברונ את מבגין מורידים היו
 כאדם מתגלה היה הוא זה,

באמת.״ גדול

 יומון של הצבאי הכתב 8
 שערים, אגודת־ישראל, פועלי

בשלי יצא קצובה, ישראל
 ביודעו לקאהיר. עיתונו חות

 בקאהיר למצוא יוכל לא כי
 מזון עימו נטל כשר, אוכל

 אולם ימים. למיספר מישראל
ו התמשכה, בקאהיר שהייתו

שה המזון כל את כילה הוא
 האחרונים בימים עימו. ביא

 שסבל כמעט הוא שם לשהותו
 הועיל לא זה כל אבל רעב.

 בנמל- לישראל. כשחזר לו
מיו ביקורת יש בלוד התעופה

 ה־ מישרד־החקלאות, של חדת
 לארץ. מזון הכנסת על משגיחה

 שבו המטוס נוסעי מכל והנה,
חשדו לישראל, קצובר הגיע

 אפילו טעם שלא בו, דווקא
 הוא כי המצרי, הבשר מסיר
ל מצרי מזון להבריח מנסה

חי לעריכת והובילוהו ישראל
בחפציו. פוש

ה הרדיו תחנת לכתב 8<
 ישראל, שידורי של ערבית
 בקאהיר היתד■ שאבי, איתן
 שנסע בעת אחר. מסוג חווייה

המצ הבירה ברחובות במונית
 המונית נהג אותו כיבד רית,

ל אחת שנטל אחרי בסיגריה,
 זרק הנסיעה, באמצע עצמו.
 תוך מפיו הסיגריה את הנהג
 עסיסית, קללה פולט שהוא

הסיג את וחטף לאחור פנה
 כעבור שאבי. של מפיו ריה
 המבוהל: לנוסעו הסביר דקה

הסיג את לך נתתי ״בטעות
שא כשתמה החשיש.״ עם ריה
 חשיש לעשן הנהג מעז כיצד בי

הסו־ ברחובות נהיגה כדי תוך

־;״,י;;״:: £ אופק ובינה אוריאל
 ברקת, אלה הסופרת לכבוד מסיבה ביפו, השלישית הקומה מועדון

 באחד שרויה אלה היתה כאשר השלישי. סיפרה של לאור צאתו עם
 המו״ל לפני המליצו הם הספר, כתיבת תוך עליה שעברו המשברים

 הכתיבה. באמצע הספר להוצאת חוזה על לחתום נחומי חיים
 הבטיחי האופקים, לחצו החוזה על לחתום חששה שאלה למרות

 הכינה אופק בינה הספר. הוצאת עם מסיבה לה לערוך לה
שונים. דיברי־מאפה של מגשים 12 במו־ידיה למסיבה

1 ^[1ר 1 1״ היש הסרט של להצגת־הבכורה הופיע 1ג8
|1 | ן כשהוא לימון, אסקימו החדש ראלי ן 1#19\ -

המופי הגימנזיסטיות של כבנות-גילן שנראו צעירות בשתי מלווה
 ואילו (מימין) ליזה הקבועה ידידתו היתה האחת בסרט. עות

אלמונית.״ מעריצה ״זו :דן לדברי בלתי״מוכרת. צעירה השנייה

מעושה, כעוסה הבעה פניו על מעלהלונדון ירון
למר בטלוויזיה, לובש הוא שאין מהסוג

 הסרט של בהצגת״הבכורה אשתו בחברת לצלמו שביקש צלם אה
 הסתירה יותר, רצינית היתה עצמה ירון של אשתו לימון• אסקימו

מנור. אהוד השדרן של גבו מאחרי המצלמה מעדשת פניה את
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