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מזרחי $כרמל
״גיזב וזכרו! לזניוז רא׳יזן סיקבז

פרצו והשומרים הכפתור. על לחץ שובל זלמן
בידיהם השלופים כשהאקדחים לחדר

ל שר־החוץ כי נראה 9׳;
אל שעבר, ץ, יג מ אינו אל
 שהוטל בתפקיד ביותר אושר
המו הבחירות במערכת עליו

כש המערך. של ניציפאליות
 הפלמ״ח, לכנס השבוע הגיע
 הוא לחלוטין. צרוד אלון היה

 סנה ״משה והסביר: התנצל
ני לד ׳כשאין אומר: היה

 אז צעק.׳ — משכנעים מוקים
המוניצי הבחירות במערכת
הר צועק אני הזאת פאליות

בה.״

 אלון של נוספת בדיחה !9!
 פלמ׳׳ח־ ״שמעתי מעמד: באותו

 בכנס: חברו את שואל אחד ניק
 לו השיב הסכם?׳ עם ומה 'נו,

 שנה כל — בסדר ׳הכל :החבר
נכד.״ עושה... אני שנייה

ל שר־התחבורה אגב, 8)
ב שהה יעקוכי, גד שעבר,

ה מיפלגת בוועידת אחרונה
 שוחח שם בבריטניה, לייבור

 דיי■ שר־החוץ עם ממושכות
 יעקובי לדיברי אראן. דויד
פו רק ״יש :אואן לו אמר

 שהיה אחד ישראלי ליטיקאי
להש לבריטניה, לעבור יכול
 כאן הבחירות במערכת תתף

 יגאל — בבחירות ולהצליח
 לא לעולם הוא אבל אלון.
 לו חסרה ראש־ממשלה. יהיה

 לראש- החיונית אחת תכונה
 קילר לא הוא — ממשלה

(רוצח).״

ה ראש־הממשלה, סגן 81
 נוהג ידין, ייגאל פרופסור

נש־ שהוא פעם בכל באחרונה,

0 1 1 ״ ך 0 ך1 ך (מימין), העבודה מיפלגת מזב״ל *
היה נפלמ״ח האחרון שתפקידו -1 # □■1 11 11

 של מאחרי־הקלעים התבדח הנגב, בחטיבת התשיעי הגדוד מפקד
 ורב־ גביש, (״שייקה״) ישעיהו (מיל.) אלוף עם הפלמ׳׳ח כנס במת
 \״ צוציק פה, עושה אתה ״מה גור. (״מוטה״) מרדכי (מיל.) אלוף
 ביום 18 בדיוק לו מלאו מוטה, כי מסתבר מוטה. את בר-לב שאל

 במילחמת־ כטוראי לפלמ״ח להצטרף עוד הספיק המדינה, הכרזת
 הנגב, חטיבת של המוות״ ב״פלוגות שירת הוא העצמאות.

שלו. המג״ד היה שבר-לב התשיעי הפשיטה בגדוד ואחר״כך

1^1| | |1ך11| (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל |1ך1\1 ך
י 1111^111 !/1 בפלמ״ח, מ״כ רק שהיה איתן, |1י \

 כשהוא ומשמאל), (למעלה הצעירות ובנותיו אשתו עם לכנס הגיע
 אחר לעקוב לשמיים, עיניו להרים הירבה רפול חיוכים• שופע

 לבש יזרעאל, בעמק חיל־האוויר מטוסי שביצעו אווירי תרגיל
 שהוזמן למרות תל־עדשים. — מושבו סמל שעליה טריקו חולצת
 לא הפלמ״ח, מפקדי בין הכנס, במת על הנכבדים בין לשבת
האלפים. בקהל בני־מישפחתו בין לשבת העדיף להזמנה, רפול נענה

 המ״כים קורס מפקד שהיה מי של״י, ח״כפעיל מאיו
,1948 שנת בסוף הפלמ״ח של האחרון

 אחר, ותיק פלמ״חאי עם השבוע שנערך הפלמ״ח בכנס נפגש
 ועדת״החקירה דיוני בעת בשעתו שהתפרסם מי ניב, דויד הגיאולוג

 פעיל את ניב הקניט כרס,״ גידלת ״השמנת, נפט. נתיבי פרשת על
 כגמולו. פעיל לו השיב אתה,״ גם אתה, ״גם לחיו. את וצבט

"לא ״אני :להתגונן מיהר ניב דויד אף  כרסו את וליטף !
גופני. כושר על שומר עדיין שהוא להוכיח כדי

 בנוסח להשיב לשלומו, אל
— מצויין לאל ״תודה ,הבא:

שינוי.״ בלי

ש מי שריג, נחום 81
 של הנגב חטיבת מפקד היה

 בכנס הומור שפע הפלמ״ה,
 במעיין־חרוד שנערך הפלמ״ח,
 שריג: אמר הגילבוע. למרגלות

 היו הפלמ״ח את ״כשהקימו
 והגילבוע הראש, על שערות

 ה- בדיוק זה היום קרחת. היה
 שריג הביא הערב בתום היפך.״

 נתן של שירו על פראפראזה
ה בפתיחת שנקרא אלתרמן

 קרב יום ״תם נאמר: ובו כנס
חר על נופל והמלך ] וערבו
 יום ״תם שריג: סיכם בו..."
 איש כל ועתה, / וערבו כינוס

!״לריכבו

ה הבחירות מילחמת 8

 נערכת באילת מוניציפאליות
 ■הליכוד, מועמד בחרוזים.
 יצא מלצר, (״מוקי״)שמואל

ה את ״תן :בסיסמת־בחירות
 !״הכל את שנותן למי — קול

ה מועמד כך על לו השיב
 כ״ץ, גדי ראש־העיר מערך׳

 ״מי :אחרת מחורזת בסיסמה
 יקה — הכל את לתת שמבטיח

 למי הקול את תן אז הכל. את
שיכול...״

 של אשתו דיין, רחל 8'
ל בעלה עם יצאה שר־החוץ,

 בוושינגטון הנערכות שיחות
 וארצות- מצריים ישראל, בין

 לארץ חזרה רחל אולם הברית.
 בעוד ימים, ארבעה כעבור
 בראש לעמוד המשיך בעלה

 דיין, בבלייר־האום. המישלחת
 מיז- ארבע עם לארץ שהגיעה

לשא- השיבה עמוסות, וודות
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