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 מבטי למרבה לדיונים. הדרוש
 של לעברו המופנים התמיהה

מחב אחד העיר רובינשטיין,
 :הישראלית המישלחת רי

 הכל... לא עוד זה חכו, ״חכו,
 קורה מה לראות צריכים אתם

ב גם עובד כשרובינשטיין
רגליים...״

 שר־האנר־ של התנגדותו 01
 להסכמי מודעי יצחק גיה

 בפירושים זוכה קמפ־דייוויד
 למיפלגה חבריו בקרב שונים

 את המייחסים יש הליברלית.
 לעובדה הקיצוניות עמדותיו

 מאז אחדים, חודשים שמזה
 בתאונת־דרכים, בתו נהרגה

 של הדתית הכרתו התחזקה
 להתפלל נוהג והוא מודעי
 עליו אמר ביום. פעמים שלוש

״ב לממשלה: מחבריו אחד
 גוש אל יגיע עוד הוא זו דרך

אמונים.״

 שמורות- רשות מנכ״ל 01
 ם אכרה (מיל.) האלוף הטבע,
 מכנס שבוע לפני חזר יפה,

 שמורות- מנהלי של בינלאומי
 בברית־המועצות. שנערך טבע,

 ל־ מכריו אותו שאלו כאשר
 מארץ־הסובייטים התרשמותו

 ה- עולם ״זה יפה: התלוצץ
!״מחרא

 מדוע התגלה עתה רק 0(
 ראש־הממש־ סגן השתתף לא

 השני הרמטכ״ל שהיה ומי לה,
 בכנס ידין, ייגאל צה״ל של

 כפי שכחו, המארגנים הפלמ״ח.
 או הזמנה, לו לשלוח הנראה,

יו אליו. הגיעה לא שההזמנה
 עם התקשר הכנס לפני מיים
 הפלמ״ח, מפקד שהיה מי ידין
 אותו ושאל אלץ, יגאל ח״כ
 שנעלב ידין, לכנס. יבוא אם
 כל- מגיעה שההזמנה כך על
 את להחרים החליט מאוחר,, כך

הכנס.
 המערך סיעת בישיבת 0!

 השבוע בסוף שנערכה בכנסת,
ההסתד מזכ״ל התלונן שעבר,

 עי משל, ירוחם ח״כ רות,
 רשות־ את לו נותנים שאין

אח נותנים ״כאן :הדיבור
למיקצועיים רק רשות־הדיבור

 מי לו עגה !״בענייני־ביטחון
 ח״כ שר־המישטרה, שהיה

 אתה, ״דווקא : הילל שלמה
לת צריך ההסתדרות, כמזכ״ל

מיקצועי.״ במאבק מוך
 דניאל המערך ח״כ 0!

 קיבוץ איש רוזוליו, (״דני״)
 לניו־יורק לצאת עומד כברי,
 לאו״ם. ישראל מישלחת כחבר
 אל רוזוליו פנה צאתו ערב

 מיסמב־ב וביקש מישרד־החוץ
 לנסיעה. להתכונן כדי שונים,

בפ הביע מישרד־החוץ פקיד
״זו :ואמר תמיהתו׳ את ניו

 שחבר־כיסת הראשונה הפעם
 שיעו־ להכין כדי חומר מבקש

״אין :רוזוליו ענה רי־בית.״
י.׳־ מורה במיקצועי אני פלא,

 בסיעת דנו כאשר אגב, 0]
ה דעת־הקהל בסקרי המערך

 הסופר• כי המראים אחרונים,
מנ ראש־הממשלה של לריות

מת בעליה נמצאת בגין חם
חב את רוזוליו הרגיע מדת,

 מיל- ״בזמן לאופוזיציה ריו
 מעל עבר השניה חמת־העולם

 אהד גרמני. מטוס חיפה שמי
לש התחיל המקומיים הפקחים

 !גרמני ׳מטוס וצעק רוק
 זאת כששמע !׳גרמני מטוס
הו הוא באיזור הפקחים ראש

 הסביר לעבור/״ לו 'תן לו רה
 ברירה. אין לנו ״גם רוזוליו

לעבור.״ לבגין לתת צריך
המס האחרונה הבדיחה 0|

 התל־אביבית בבוהימה תובבת
 מנחם ראש־הממשלה, על היא

 החדש לאפיפיור ששלח בגין,
ב ברכה 2ה־ פאודוס יוחנן
 :הפיזמון שם פיזמון. צורת
הכפר. מאותו שנינו אנחנו

מוש פוליטיות בדיחות 0!
ה של חשבונו על גם מעות
 הסטאלי- שמיר, משה סופר

 הקיצוני שהפך ניסט־לשעבר,
 הזית־הסי־ נבחרת של הימני

האח הבדיחה הישראלית. רוב
 מחבר של חשבונו על רונה
״שמיר היא בשדות הלך הזא

חדש: ספר לאור להוציא עומד<)
משדות...״ הלך הוא3
בחיפה המערך בחוגי 01 1

ה, רשת כתבמ״זרס אנדי טלוויזי ה בארץ, אי־בי־סי ה ם עשרות בין הי אי תונ עי ם ה הצלמי  ו
מתינו כה שעה שה ת ארו ב סי מ ם ל אי תונ תו בחצר בגין של העי בירושלים. בי

ת מבעד ת לחלונו ם ראו הבי דיו, נכדיו עם משתעשע בגין כיצד הצלמי די ם שהם בעוד וי אי פ  בקור קו
שלמי ץ הירו ר, על להתגבר כדי לבניין. מחו ט הקו לי ח לס ה ת לשעשע מייז ת עצמו א א העי חבריו ו

ם. אי א תונ ללת מול התייצב הו ם סו פוני קרו ם ונשא מועד, מבעוד שהוכנה המי או ן נ רו ת א  באנגלי
ה שבו ק ת חי לו א שלה של קו ש״הממ ת רא א ת ו עוויו ה ת ה ניו פיי או הן בגין, של ה  רעמי העניבה. ישור ביני

ק חו ת שליוו הצ ה א ת ההצג לס של הפרטי או מייז ם הבי קו מ ת ל שלה, עוזרי א ש־הממ  אשר רא
הרו ת לתוך להגיע מי חזרו הבי ם עם ו ח ם שלו הכפיל שהצגת כדי בגין, מנ תיי ס הרה. ת במ

 אמנו* ח״כ על מתלוצצים
עצ רשימה בראש הרץ לין,

 :חיפה עיריית לראשות מאית
ש על-כך כנראה סומך ״הוא
יוד אינם חיפה מתושבי רבים
 ולא מת, חושי שאכא עים
חתנו.״ נגד להצביע יעזו

 במישפתה, נשאר הכל 0|
 כן״ דליה לדעת נוכחה בזאת

 יריב של אשתו אליעזר,
 דויד של נכדו בן־אליעזר,

לתו הלכה היא כן־גוריץ.
 בסופרמרקט קניות לערוך מה

פגשה כאשר בנווודאביבים,
ש להט, (״צ׳יצ׳״) שלמהב

 קולם את וביקש קונים ידי לחץ
 אמרה דליה הקרובות. בבחירות

 עבורו, להצביע תוכל שלא לו
שר בשביל עובד בעלה כי  א

ש אחרי נתן• מן־ (״ארתור״)
 של בעלה מיהו ללהט התברר

 של שדודתו לה אמר דליה,
 שלם, רננה רהד״ בעלה,

מצ בן־גוריון, דויד של בתו

התעצ לא דליה עבורו. ביעה
לב כדי רננה אל טילפנה לה,
 הבטיחה תצביע. מי עבור רר

 בעלה וגם היא שגם רננה,
 מיפלגת־ מועמד עבור יצביעו

העבודה.

 בטורניר נעים לא היה 01
 ברמת־השרון, שנערך הטניס
 שעמדו סדרנים, כמה כאשר

 לאה את הכירו לא הדלת, ליד
 חבר־הכנסת של אשתו רבין,
 לתת רצו ולא רבץ, יצחק

 שנודע אחרי רק להיכנס. לה
 להיכנס לה נתנו היא, מי להם

 לאה זו היתה גדול. בכבוד
כ ו,9ז6ב־ המקום את שחנכה

 ראש-דספד אשת היתד, אשר
שלה.

השבוע פסוקי
דיין משה החוץ שר •

 ״על :המוצע השלום חוזה על
 יק לאמר אפשר הזה החוזה

ברח.״ לך חוזה אחד: דבר
או אסף העיתונאי •

 הוא ״האפיפיור :בחותם ריין,
 ממשלת־ ראש פולני! ממוצא
יו פולני! ממוצא הוא ישראל

 לענייני- קארטר הנשיא עץ
 בז'־ זביגנייב ביטחון־לאומי,

 !פולני ממוצא הוא ז׳ינסקי,
 יבלונסקי ד,נרי פולין נשיא
 מיפ־ יו״ר פולני! ממוצא הוא
 הוא פרס שימעון העבודה לגת

תל מאיר וגם פולני! ממוצא
 ממוצא הוא מפ״ם, מזכ״ל מי,

 פ־לין יוצאי התאחדות פולני.
 בין שגם טוב עלינו. שלטת

 חילוקי־דיעות. יש הפולנים
מסתדרים.״ היינו לא אחרת
 ה־ מנחם הרב ח״ב •

 הכתרתו לאחר ״עתה, כהן:
 יש — ׳השני פאולוס יוחנן של
מ אפיפיור הנוצרי לעולם גם

פולני.״ מוצא

שלה מזכירנאור אויה מ ת אל הגיע המ שלה בי ש״הממ ך כשבידיו רא מ ס מי  הראשון הרשמי ה
שר ת המא ברק :כולם שידעו א סלו, ישראל משגרירות מי  על המבשר באו

ה כיי ר נובל• בפרס בגין של הז ם בפני ניצב נאו אי תונ עי א ה הקרי הם ו ת ל ברק. תוכן א  כשביקש המי
ד ח ם א אי תונ עי ת ה ברק, א אני : נאור לו השיב המי ת בכל מוכרח ״ א תת ז תו ל ה ליד לבגין.״ או  ארי
ת נאור מד ת כתבת עו עו די ת י חרונו שע בבירה, מעריב וכתב תבורי, ריבי בירושלים, א מן. יהו ס ק ו

רתואיבגיי מירי עמד של מזכי כוד מו ת הלי רו  לעירייח בבחי
שע ירושלים, א אף הגיעה מצא, יהו  לביח הי

שלה, ש״הממ דבל כדי רא ת י ג א הי מנ ס של ה ה עצמו מצא שלה. הבו  הי
ק תו מדי עסו או ם הופיע, ולא ערב ב ל ה או פי בג׳י של יו ם אי סי ח הי  שלה ו

ם, שומרי־הראש אצל לה עזרו לא מצא עם שי ק רו שלא הנו סתה. התי כני
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