
 כיום שהוא ,פרי יעקב פרסל,
ו הווטד־למען־החייל מנהל

 אייל, (״מוליק״) שמואל
 המשביר מנכ״ל כיום שהוא

 אלוף בהיעדרו בלט המרכזי.
 ראש בחטיבה, שהיה (מיל.)

 שלמה תל־אביב עיריית
הי על הגיב להט. (״צ׳יצ׳״)

 ראש־עיריית צ׳יצ׳ של עדרו
 ״צ׳יצ׳ :מגן דזיד קריית-גת

ומ נקייה לעיר לבוא מתבייש
סודרת.״

 חיילי בפני בנאומו 9
 כי אלון, יגאל ציין גיבעתי
 הכנס נערך שבו היום באותו
״ב מחנה־דויד. שיחות נפתחו

 שנה שלושים לפני היום דיוק
ה דבר, של לאמיתו נפתחו,
 מצריים,״ לבין בינינו שיחות

 נפגשתי כשאני היה ״זה אמר.
 שהיה מי עם בכים־פאלוג׳ה

מא המצרי, הנשיא אחר־כך  ל ג
עכד־אל־נאצר.״

 גיבעתי לוחמי לפני 9!
 על-ידי שנכתב חיזיון הוצג
 עורך- לשעבר, הלוחמים אחד
 במיסגרת דיפון. יצחק הדין

 להופיע צריכה היתד, החיזיון
 קריית־ של הגרוזינית הלהקה

 לא טכנאי־החשמל אולם גת,
 הרשמקול את למצוא הצליחו

המו את להשמיע אמור שהיה
חב כל הלהקה. לרקדני סיקה

 מבויישים. עמדו, הלהקה רי
 דקות חמש וכעבור הבמה, על

להופיע. בלי ממנה ירדו
 למחרת אלון, כששמע 9!

 הכנס על הדיווח את בבוקר,
הח עורך התרגז. הוא ברדיו,
להו משום־מה, החליט, דשות

 מקריית- שהגיע לדיווח סיף
 היו גיבטתי בחטיבת כי גת,
 התרגז, אלון אצ״ל. גדודי גם

 גדוד רק היה שבגיבעתי משום
ש ,57 גדוד האצ״ל, של אחד
פר בעת מהחטיבה כולו ערק
 התגנבו ולוחמיו אלטלנה שת

 של סיומה אחרי לתל-אביב.
 הגדוד, פורק אלטלנה פרשת

לגיבטתי. חזר ולא
 אחר, פלמ״חי לאירוע 91

 שעבר, בשבוע חוא גם שנערך
 משהה- אנשים יותר הופיעו

 שדה יצחק פרם לחלוקת מנו.
 תל־אביב במוזיאון שנערכה

 אולם רבים, אישים הוזמנו
 בכל־זאת הוזמנו שלא שניים

מפלגת ראש יושב :הופיעו
 ושר פרם שמעון ח״כ העבודה

 מאיר והתחבורה התקשורת
 ראש־ לכנס כשהגיע עמית.

 רבין, יצחק לשעבר הממשלה
במ התיישב הוא הוזמן, שכן
 אולם הראשונה, בשורה קום

 פרס יושב לידו כי כשהבחין
 לו ומצא ממקומו רבץ קם

מ מרוחק אחר, מקוכדישיבה
פרס.
 הוענקו הטקס במיסגרת 9!

 יצחק פרס חתני לכל תעודות
 אחד כל שעברו. מהשנים שדה

 את לחץ התעודות ממקבלי
ה במת יושבי כל של ידיהם

 גם ישבו שביניהם נשיאות,
 מאיר ח״כ רק הפרס. שופטי
 לפני הפרס חתן שהיה פעיל,

 ידי את לחץ אחדות, שנים
הפרו של ידו את מלבד כולם
נא כזכור יעבץ. צפי פסור

הר מתן את להפסיק פעיל לץ
 תל- באוניברסיטת צאותיו
בי שפרץ ריב בעקבות אביב,

יעבץ. לבין נו
 שעבר בשבוע כשהגיע 9!

יו הבריטי שר־האוצר לארץ
 בנמל- לו המתינו פרנט, אל

ה שר סגן בן־גוריון התעופה
שג פלומין, יחזקאל אוצר

 ון׳ג בישראל בריטניה ריר
 שידורי־ישראל וכתב מייסזן,
 ריא- אשל אשל. דן באנגלית

 האורח, שר־האוצר את יין
 לעבר צעדה כולה והפמליה

 כשרק לה. שהמתינו המכוניות
 אחריהם רץ למכוניות, הגיעו
הב לשר־האוצר ואמר אשל

כ היסטוריה.״ ״עשית ריטי:
של במבט־ד,תמיהה שהבחין

£018***$ *>*•$***

= :5י,35 ובוגוויוו דיין גולדה
 מוקדש קלף כל העולם. רחבי מכל מנהיגים של דמויות עליהם

 ראש־ :שלושה מייצגים ישראל את אחר. מנהיג של לקריקאטורה
 דיין משה שר־החוץ מלכה, שהיא מאיר, גולדה לשעבר הממשלה

קלף שהוא גן־גוריוו דויד הראשון וראש־הממשלה נטין, שהוא

 היטב מעורה היה לא הקלפים צייר כי נראה אולם .10 מיספר
 על נשען כשהוא נראה מאיר גולדה של חוטמה הישראלי. בהווי

 ישראל כי כנראה, חשב, הצייר המפורסמות. המצריות הפירמידות
 הישראלים שלושת אגב, שלידה. הפירמידות ואת קאהיר את גם כבשה

 והמאפיין האנטישמיות, הקריקאטורות מסורת מיטב על־פי מצויירים
מאיימות. פנים והבעות ונישרי ארוך חוטם הוא כולם את

שלו, מכונית־השרד את החזיר כאשר כרמטכ״ל, לתפקידו כשנכנס התפרסם 1111\!1
1 1# ^ והודיע ,1000 מיספר־הזיהוי את ונשאה גדולה אמריקאית מכונית שהיתה |1■ ו1■\ -

 הרמטכ״ל כי נראה האחרונים בשבועות הארץ. מתוצרת קטנה אסקורט במכונית רק יסע הוא בי
 רפול של נהגו נשאל כאשר בה. רק לנסיעותיו ומשתמש גדולה, אמריקאית למכונית חזר הוא נשבר.
העיתונים.״ את ״תשאלו :השיב לאסקורט, הוחלפה שהמכונית בעיתונים כתוב היה זה כיצד

.1000 מיספר־הזיהוי הנושאת הגדולה למכונית נכנס כשהוא אזרחית, לבוש רפול, נראה בתמונה

״בפעם אשל: הסביר ברנט,
 העתו־ בהיסטוריה הראשונה

 עבד לא רשם־הקול שלי, נאית
ה השר מישהו.״ כשריאיינתי

 לבניין לחזור נאלץ בריטי
 לאשל ולהעניק ,נמל־ד,תעופה

מחודש. ראיון לעי הבחירות מערכת 91
 להיות מבטיחה חיפה ריית

ביו הסוערת הבחירות מערכת
 המועמדים כשכל בארץ, תר

לר עליונים מאמצים עושים
 ח״כ העיר. אזרחי לב את כוש

מנון  שבת מדי נראה לין א
ומש בחופים מסתובב כשהוא

 מתרחצים, עם במחבטים חק
 אריה המערך מועמד ואילו

 כיועץ לעצמו לקח גוראל,
 הצייר את תעמולה לענייני
ל לארץ שהגיע נפן, מנחם
שבועות. כמה בן ביקור  את מכנה גוראל אגב, 91
כי עו״ד הליכוד מועמד ־ צ  צי

מן,  חזה ״האיש ״נפטלין״. מד
 חבר- שנים המון לפני היה

 חבר שנים המון ולפני כנסת,
שכ כבר מועצת־עיריית־חיפה.

 אותו הוציאו ופתאום ממנו, חו
מסביר. הוא מד,נפטלין!״  חייב. נשאר לא צימרמן 91

 פנה כי בבדיחות מספר הוא
 וביקש כותרת, עלי * למערכת

 עיריית ראש את שוב להזמין
 ירוחם המערך מטעם חיפה

 אחרי וזאת לתוכנית, צייזל
 בשבוע בד, הופיע כבר שצייזל
״אני :צימרמן אמר שעבר.

 הם מי תבין חיפה שכל רוצה
בחיפה.״ המערך ראשי

 ח״כ של מישפחתו 9!
לע עומדת סכידור מנחם

 המיש- איחוד של כנס רוד
 סבי- של בתו בפאריס. פחה
ת, דור,  יותר כבר נמצאת ענ

 ולפני צרפת, בבירת משנה
 אמה. אליה הצטרפה שבועיים

 ויצ״ו מראשי סכידור, רעיה
 להשתתף לפאריס יצאה בארץ

 שנושאו: ויצ״ו של בקורס
 סבידור קורסים. עורכים כיצד
 ל- השבוע בתחילת יצא עצמו

 עם להיפגש כדי שטראסבורג,
ה האירופי הפרלמנט ראשי

ולהכין בארץ לבקר עומדים

 הוא משטראסבורג ביקורם. את
 עם להתאחד כדי לפאריס יסע

מישפחתו.
 הגדיר סבידור אגב, 9'

 למיפלגה חבריו את השבוע
הרבה ״יש כך: הליברלית

מעקרו חטובים מערך חברי
 חברי יותר ועוד המערך, נות

 הגרועים הליברלית המיפלגה
שלנו.״ המיפלגה מעקרונות

•טרייר אכרהם ח״כ 9
 ראשי חמת את עליו עורר

כ שבועיים, לפני גוש־אמונים
 הגוש יישובי את תקף אשר

 רפאים.״ ״יישובי אותם וכינה
 גוש- של החריפות התגובות

 את כנראה הבהילו אמונים
 בשבוע שבשידור־רדיו שריר,
 לדעתו נשאל כאשר שעבר,

 בשיר יצא הרפאים, יישובי על
 וליישוביו. לגוש והלל ישבח

 גץ־ יהודה ח״כ זאת כששמע
וש להתאפק יכול לא מאיר,

 חבר־כבוד כרטיס לשריר לח
גוש־אמונים. של
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ש בכנסת, העבודה מיפלגת
 ח״כ אמרה השבוע, נערכה
 :גרוסמן חייקה (מפ״ם)

 בגין, מנחם של ״ראשי־ד,תיבות
 דיין ומשה וייצמן, עזר

שי תיכשלנה אם מע״מ. הם
לש נצטרך קמפ־דייוויד, חות
ביו רציני מם-ערך־מוסף לם

תר.״

השבוע פסוק•
 מיפלגת ראש יושב •

 שימעון ח״כ העבודה,
 של !נאומו בעיקבות פרס,

 ק־ כרונו אוסטריה קאנצלר
 ארדיד ״שימחה רייסקי:

 לכונן בגין למנחם מאפשר
 ובגין השלמה, ארץ־ישראל את

 את לכונן לארליך מאפשר
החנוונית.״ ארץ־ישראל

ראש־הממש־ סגן •
 לשר-הרווחד, ידין ייגאל לה

ה בין בשיחה כץ, ישראל
 החדשה ההיערכות על שניים

לא ״אם :בממשלה הצפויה
 אותך עושה אני שר, תהיה
 יותר זה לי, האמן שלי. עוזר

חשוב.״
מנ ראש־הממשלה •
שהת הקהל בפני בגין חם
ברחו שטייל בעת סביבו אסף
אני ״השבוע ניו־יורק: בות

הטייס!״ גיליון בשער מופיע
 מעמד: באותו הנ״ל •

 גדוד, אחרי שיילך ״חשבתי
דיוויזיה.״ והנד,
המ הרופא על הנ״ל •
 מצו- מרגיש ״הוא אותו: לווה
׳דוק לו: אומר תמיד אני יין.

 אבל בסדר, מרגיש אני טור,
שלומך?׳״ מה

סילכי העיתונאית •
 ״מח- דייוויד קמפ על קשת

דויד.״ נד,־הריכוז
ה־ מנחם הרב ח״כ •

ה נושאות ״הבנות כהן:
 מישלחת את ד,מאבטחות נשק,

 אינן בארצות־הברית, ישראל
 הפריווילגיח על כנראה יודעות

תצ אם מחובתן, להשתחרר
מסורת.״ שומרות הן כי ר,רנה
 :בד״ש הקרע על !הנ״ל !•
השמש.״ תחת ד״ש ״אין
 יע־ צכי הפרופסור י•
 שלם יותר דבר ״אין ז כץ
שבור.״ יהודי מלב
חלוקת בטכס הנ״ל, •
 להיסטוריה שדה יצחק פרס

שבתקופת ״ייתכן :צבאית
 היס־ כותבים אומה של גאות

כות שפל ובתקופת — טוריה
ביאוגרפיות.״ בים

214121 הזה העולם




