
 סיפר חודשים כמה לפני ■
 שמואל כח״ של מזכירו

 שבתאי פלאטו־שדון,
 גיד־ לעיתתאי קלמנוביץ/

ץ  להי עומד הוא כי רייכר ע
 הטלוויזיו שחקן את לארץ ביא
 הידוז גלזר, מייקל פול
 רייכו סטארסקי. בכינויו יותר
 ענז וקלמנוביץ פיקפוק, הביע

 אות אביא רק לא ״אני לו:
 אלי אותו אביא גם אני לארץ,

 העצמאוו יום ערב הביתה.״
 כ לרייכר קלמנוביץ הודיע

 או למחרת לארח עליו יהיה
 שרייב לאחד בביתו. סטארסקי

 וה לביתו רבים ידידים הזמין
 התבר לרוב, ומזון משקה כין
 מד להיות יהיה תפקידו כי לו

 בירושלינ סטארסקי של ריכו
 ד.מ את וביטל נעלב רייכר
סיבה.

שמיו יצחק
שחולקו טמבל,

הב״ יושב־ראש
 כובע חבש נסת

הראש. גלויי למוזמנים
ראט־הממשלה־לשע־ובין יצחק

שני כובע חבש בר,
ניטיץ. האמריקאית המשושים בנושאת לו תן

נהן גאווה
את שעורר שוליים

הלי של חברת־הכנסת
 רחב כובע חבשה כוד

שבקהל. הנשים שקרנות

 ש האחרונה הבדיחה !■
האינפלצי :צפיר טוביה

 שלו בת כשהיא לאשה. דומה
 נ וחתיכה. תמירה היא שים,

 שוקל היא ,60 בת שהיא
פחות. שווה אך כפליים

 של חסדיה על קרנפים־זכרים
 השאירו ושרון יפה קרנפת.

של המכונית דלתות שתי את
עו המנוע בעוד פתוחות, הם
 לקרני בזהירות והתקרבו בד,

 וה- הקרב, הוכרע לבסוף פים.
הקר־ עם הסתלק המנצח קרנף
שנש הקרנף עשה ״מה נפת.

הנו אחד בהלצה שאל ארו״
 את יפה סיפר כאשר כחים,

 הוא משניכם ״במי הסיפור,
חי ״לא יפה: השיב בחרו״

 ברחנו זאת. לברר כדי כינו
מהר.״
 באל״ף זה נגד ״אני !■

(״צי׳צ׳״) שלמה קרא רבתי!״
 בלהט הארץ, פי על להט,

 תל- בעיריית מסויים ויכוח של
 אך נהנו, העיתון קוראי אביב.

לראש־ עוול עשו כי נסתבר
 את אמרתי לא ״פשוט העירייה. 4

כ ״אמרתי, צ׳יצ׳, אמר זה,״
 כך רבתי!״ באל״ף לא מובן:

 בעודה אחת הלצה עוד מתה
באיבה.
 הכינוי בא מניין 01
 באו- הדבר נקבע עתה צ׳יצ׳ו

בין צ׳יצ' כשהיה מוסמך. פן |י

 של בתחרות השתתף עשר.
 פיקד הוא ברחוב. משיכת־חבל

 ש־ אחד, יהודי אחד. צד על
בגר צעק המישחק, את אירגן
(״למ !״ציהן !״ציהן : מנית
 חזר וצ׳יצ׳ !״)למשוך ! שוך
 מאז משובשת. בלשון כך על

הכינוי. לו נדבק
 מחברי־הכנסת רבים 0!

 ה־ לוחמת את לברך מיהרו
ה ח״כ גיטאות, ק ם־ חיי רו  ג

ב המצויין נאומה לאחר מן,
 רק אולם השואה. ביום כנסת

 עזר השרים כי שמו־לב מעטים
ר וייצמן מאי ת ו מי  וח״כ ע
ם ב חיי ל ר־ ב דמעה מחו ב
נאומה. מהלך

ה התזמורת בקונצרט 0!
 יום- ערב שנערך פילהרמונית

 ישראל מלכי בכיכר העצמאות
 זז״ המנצח, ביקש בתל־אביב

 לקהל להסביר מ,הטה, בין
 היצירה את איש אלף 70 שמנה
 ,מורים של וכלואה דפנים
 התזמורת עמדה אותה רוול,
 מהטה הסביר היתר בין לנגן.
ה של הסיום מחול כי לקהל
ובי- מינית, אורגיה הוא יצירה

כלו כציבור ידוע הרמטכ״לאיתן רפאל
 דווקא ולאו קשוח חם

 למיס־ אולם מסור. מישפחה כאיש תכונתו בזכות
 דאג העצמאות ביום בירושלים שנערך הלוחמים דר

במצעד. לצפות בתו, את גם עימו לקחת רפול

 שומר הדרום פיקוד אלוףשומרון דן
 גרושתו עם הדוק קשר על

הת מאז רב זמן שחלף למרות מירי. בתו, ואם
 באירועים לשעבר אשתו עם להופיע דן נוהג גרשו,

יחד. באו הלוחמים למיסדר גם פומביים.

ולהר לנסות מהמאזינים קש
המו שההנאה כדי זאת, גיש

 יותר. גדולה תהיה סיקאלית
זי לפתע נורה המחול באמצע

 שגרם לשמיים, דינור קוק
הס הערב מנחה בקהל. לצחוק

 נפלט הזיקוק כי אחר־כך ביר
שהוכ הדינור זיקוקי ממערכת

הקונ את שסיימה ליצירה נו
 פיו־ של 1812 הפתיחה צרט,
 צ׳ייקוכסקי. איליץ׳ טר

 שמישהו היתה האמת אולם
 כשהוא לקונצרט בא מהקהל
והפ פרטיים כזיקוקין מצוייד

להנאתו. מהם אחד עיל

 העצמאות יום במוצאי 0'
ב הפעם נוסף, קונצרט נערך

 את בירושלים. השולטן בריכת
 להנחות היה אמור הקונצרט

אבי ירושלים תיאטרון מנהל
 על-פי אולם מוסינזון, טל

 זאת עשה מהטה זובין דרישת
 טדי ירושלים, עיריית ראש

במקומו. קדלק,

 נגרמו קולק לטדי אגב, 01
הקונ בגלל רבות אי־נעימויות

ההז כרטיסי חלוקת על צרט.
 ידידתו אחראית היתד, מנה

 ירושלים קרן ומנהלת האישית
ל חילקה חשין חשין. רדת
ל- כרטיסים האישיים ידידה

 הזה העולם של מלכונ-המים שהיתה מיצפר יהודית
גל), יהודית שמה היה (אז 1964 בשנת

 חולון עיריית על-ידי שהוזמנו ישראל של מלכות״המים בין היתה
 בתמונה בעיר. החדשה בריכת־השלום חנוכת בטכס להשתתף

ליהודית מעניק חומסקי, דב העיר, ראש סגן נראה
חברותיה. גם זכו שבה חולון, עיריית של מדליה צבר

 הוצבו עליה המוזמנים, במת
ה ראש של וידידיו כיסאות,

 הדשא על לשבת נאלצו עיר
 של מידידיו רבים האבנים. ועל

שהח עד מכך, נעלבו קולק
 שהוא הפנים קבלת את רימו
 במיסעדה הקונצרט לאחר ערך

שאננים. משכנות המפוארת

 לפיז־ שנה 50 במלאות 0!
 לו ערכו מגופי דידי מונאי
 כל עליזה. מסיבת־יובל ידידיו

לל לנכון מצא מהאורחים אחד
 ולברך דידי של ידו את חוץ

״עד השיגרתי: בנוסח אותו
 השיב כך על ועשרים.״ מאה
״בסדר, מברכיו: לכל דידי
מעכשיו!״ אבל

 סגן פגש מסיבה באותה 0!
 את ידין ייגאל ראש־הממשלה

 של והטלוויזיה הרדיו מבקרת
 למראה בדטס. הדה הארץ,

 ידין: העיר הזוהרת המבקרת
 טוב יותר הרבה נראית ״את
!״כותבת שאת ממה
 החמיץ אחרת מסיבה 0!

נכ כמו פיזור־דעת. בגלל ידין
 הוא גם הוזמן אחרים בדים

 המסורתית העצמאות למסיבת
ח של בביתה שנערכה ל׳ ק  רנ
הצי׳ז־ להקת יוצאת קרמה,

ב התבלבל ידין אבל באטרון.
 לילה למסיבה הגיע תאריכים,

שהסתיימה. אחרי אחד

 פאר מני ראיין כאשר 0'
 ממני תוכנית־הרדיו במיסגרת

 טכס את שאירגן מי את מני
 תל- במוזיאון המדינה הכרזת

 מדוע שאלו שרף, זאב אביב
באו אותו לכנות נוהגים היו
תשו ״הקטן״. בשם הימים תם

 הקומה נמוך שרף של בתו
בלי יודע, לא ״אני היתה:
גי מני אולם מיוחדת.״ סיבה

 יוזמח זו היתד, כי לשרף לה
ישר דאז, ההגנה של הרמ״א

 שמא פחד גלילי גלילי. אל
 ״הקטן״, הכינוי את לו ידביקו

לאחר. להדביקו מיהר לכן

שר עוזר שהיה מי 0!
אל ד,מישפטים, חי  (״חיליק״; י

 אח לעזוב נאלץ אשר גוטמן,
מפ איש שהוא משום מישרתו

 ששר־ה־ בעוד העבודה לגת
 שמואל הנוכחי, מישפטים
ב ביקר מד״ש. הוא וגמיר,

הממ במזכירות שעבר שבוע
 התפטר מאז לראשונה שלה,

 קבלת־פניב לאחר מתפקידו.
 שאג שם, לו שנערכה חמה
 ״בעצם :העובדים אחד אותו

 השיג כאן?״ עושה אתה מה
הח מצוות ״אני גוטמן: לו

הע מפלגת של השילטון לפת
 1החי את לתכנן ובאתי בודה

בממשלה.״ לופים
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