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למזרחי כרמל
- חבחזיעק!; יציק ראשון סיקבי

־ לחיילת קצין עושה מה חשוב לא
מעשה בשעת הכומתה את שיחבוש בתנאי

יעקב ד״ר כי נראה 0׳
האו מנכ״ל שהיה מי ארייון,

 על סדרות. להנפקת רגיל צר,
ה שבנו אחרי פנים, כל  ארי

 ואשתו כלכלן, שהוא ארגון,
ר, ח טי של נכדתה שהיא ת

 לו העניקו ארלוזורוג!, סה
כז, בשם ראשונה נכדה ג  עי
 ובנו שבועות שלושה רק עברו•
פי עורך־הדין השני, אר יו

 הנפיקו ,האהוב ואשתו גו!
 קרן. שנקראה שניה, נכדה
בשבתות. נולדו הנכדות שתי

 שמע הח״כים, כל כמו £1
 יראנו, טול שזמואל ח״ב גם

 חבר ולשעבר ש״י חבר כיום
 ״פו־ :ידין של כינויו את ד״ש,
ה על התרגז טולידאנו פאי״.

ל מנהיגדלשעבר בין השוואה
 בין ״ההבדל :וטען פופאי, בין

 פו- שכאשר הוא לידין פופאי
 מקבל הוא תרד, אוכל פאי

או ידין כאשר ואילו שרירים,
שילשול.״ מקבל הוא תרד, כל
 טוען פאר מני השדרן ■1

 בין הבדל גם יש כי טוען
 שר־החוץ לבין מאלם מיקי

 ״ההבדל אלון. יגאל לשעבר,
 מני. טוען שנים,״ 10ב־ הוא

 את שעבר בשבוע הגג אלון
 בהוליווד ואילו הולדתו, יום

 יום את שעבר בשבוע חגגו
 רוחו יליד של 50ה־ הולדתו

דיסגי. וולט של
 שר־הבי- אירח 'כאשד י■
צמן עזר טחון  ועדת את ויי

 סיורה בעת עורכי־העיתונים,
 הודיע הוא בשארם־אל־שייד,

 על להשיב מוכן יהיה לא כי
 במשא־ומתן הקשורות שאלות

 כשנשאל למצריים. ישראל בין
 מדוע העורכים אחד על־ידי

״עכ השיב: לכך, מוכן אינו
 בקורוס־ הוא המשא־ומתן שיו

או מעניין לא וזה פונדנציה,
 לב- רק זה קורוספונדנציה תי.

אכסטרניות.״ חינות־בגרות
 כאשר סיור, באותו 81

 ארוחת־צהריים אכלו העורכים
 הפסיק בשארם, צבאי בבסיס
 בתום הקפה חלוקת את וייצמן

לפ לפני נואם והחל הארוחה,
 דקות כמה לאחר העורכים. ני

 ראומה, אשתו, אותו הפסיקה
 וייצמן באוזן. משהו לו ולחשה

 והורה לחיילים־המלצרים קרא
 הקפה, בחלוקת להמשיך להם

 ״אשתי זאת: מסביר כשהוא
קפה.״ לשתות רוצה
 שייכת, השבוע הצעת 01
 לסגן־שר־האוצר, ספק, ללא

 הציע הוא פלומין. יחזקאל
 עם לירה של שטרות להנפיק

 שבה היחידה הצורה ״זו זוטא.
שה לכך לגרום יהיה אפשר
 הסביר מושכת,״ תהיה לידה

פלומין.
 איש־המפד״ל שר־הדתות, 0;

 ידוע אבו־חצירא, אהרון
 בריא. הומור בעל כאיש בכנסת
 אבו- הפתיע שעבר בשבוע
ה במיזגון חבריו את חצירא
אפ לדעתו כי כשטען, כנסת

 רמת־הגולן. את להחזיר שר
 איבדה וכה כה בין ״המדינה

הצפון!״ את כבר
 אחר מסוג חוש־הומור 01
 אריה מזכיר־הממשלה, הפגין

 אחד הוא כי שנדמה נאור,
 ראש־ אל מהמקורבים הבודדים
כא בארץ. שנשאר הממשלה

 את בטלוויזיה נאור ראה שר
 בנמל-התעופה גגי[ מנחם
 אוסלו, של והמושלג הקפוא

 נמצא ״ראש־הממשלה :אמר
 מאוייביו שרבים במצב עתה

 — זמן הרבה כבר לו מאחלים
לאפם.״ מתחת מעלות 15ב־

 שעבר בשבוע נערך כאשר 0}
 המורים שביתת בעניין דיון
 שר- שהיה מי היה יכול לא

 ידלין, אהרון ח״כ החינוך,
 אני ״עכשיו :מלומר להתאפק

 כשר- טוב הייתי כמה יודע
!״החינוך

 שעורר הסערה לאחר 0!
רו קיבוץ חבר שעבר בשבוע

 השב״ב איש שהיה ומי חמה
 בתוכנית רכינוכיץ, גרשון

 אחרים גם נזכרו נותרת, עלי
 רבינו- דומות. בעלילות־סתר

 (,-איסר איסר כי גילה ביץ
 לרגל לו הורה הראל הקטן״)

 מלבד המיפלגות, כל אחרי
מיק ולשתול ומפ״ם, מפא״י

 פלד, נתן זה. לצורך רופונים
 השבוע נזכר מפ״ם ממנהיגי

תקו באותה אליו בא הראל כי
 סנה משה כי לו וסיפר פה

שתת ממשלת־צללים, הקים
הרו כאשר השילטון את פוס
לדב המרחב. את יכבשו סים
 במנד השרים כל היו הראל, רי

הר רצה כך ערבים. שלת־סנה
 כי מפ״ם אנשי את לשכנע אל

למהדרין. כשרות הן שיטותיו
 יודע זה סיפור לעומת 0!

בהס של״י סיעת ראש לספר
ר תדרות, אי  שהיה מי צפן, י
האח בשנותיו לסנה מקורב
 סנה של מותו אחרי כי רונות,

 לו שאמר הראל, את פגש הוא
 שסנה זה על הסיפורים ״כל כי

 היו הסובייטי לריגול קשור היה
גדול.״ אחד קישקוש

אי נעים בלתי מיקרה 07
 סגן־ני- המישטרה, לדובר רע
התקשר הוא לשם. כרוך צב

 הענקת על טרמפ תפט הצייר,שט״נוביץ מי1
לראש״ שניתן לשלום, פרם־נובל

ר מצריים, ולנשיא גגין, מנחם הממשלה  הוא אל־סאדאת. אמו
 לפני ״שקאנדינביה״. במלון באוסלו, משלו ציורים תערובת מציג
 של נספח״התרבות על־ידי קבלת״פנים לצייר נערכה לאוסלו, שיצא

ת זמי פגש ובה בראטוסטה, האנס בישראל, הנורווגית השגרירות  א
 סמדר פינית. דיברה שלהפתעתו צעירה, תימניה עיאני, סמדר
השפה. את למדה שם הקרה, בארץ שנה של משהות חזרה עזאני

האר במטה המחשב חדר עם
 המחשב ממפעילת וביקש צי,

 עבריין על פרטים להוציא
 ממנו ביקשה השוטרת מסויים.

 את לה אמר ולשם להזדהות,
 יכול ״לא תפקידו. ואת שמו

 המישט־ דובר שאתה להיות
וסיר הפקידה, לו השיבה רה,״

 הפרטים. את לו למסור בה
 ל- לעלות אותה הזמין לשם

 לשוטרת התברר ואז לישכתו,
המיש־ דובר אכן הוא לשם כי

 כשאני שנים, כמה ״לפני טרה.
ב תלמידת־תיכון עוד הייתי

עי עורך היית אתה ירושלים,
 ו־ האתון פי הסטודנטים תון

 לנו קראת אז לפנינו. הרצית
 ונגד המימסד נגד להתמרד

הדב את וקיבלנו המישטרה,
 האמנתי לא ברצינות. שלך רים

 תהיה אתה שנים כמה שכעבור
הסבי במישטרה,״ בכיר קצין

השוטרת. רה

מפרסם החל לשם אגב, 01
 מ־ קטעים אחרונות בידיעות

 הדר, רחל רצח על סיפרו
 בשבוע למכירה לצאת העומד

 תקנות־המישטרה, פי על הבא.
 אגורה אפילו לשם ירוויח לא

 לתרום ויצטרך מהספר, אחת
שוטרים. של לקרנות הכל את

פר לשם מגלה בסיפרו 81
 שהיה הראשון המרד על טים

 זה היה במישטרה. אי־פעם
 נגד שהוטחה הביקורת אחרי

 צמרת, אברהם סגן־ניצב
 כי־ יורם את שהאשים מי

ה בעיקבות ברצח. כוגסקי
 צמרת ננזף הציבורית ביקורת

 והחוקרים מפקדיו, על־ידי גם
 סירבו חיפה במחוז האחרים

מח מסובכות, לחקירות לצאת
 על ייכשלו. אם יינזפו פן שש

חוק לשלוח היה הארצי המטה
שהפר עד לחיפה, אחרים רים
שככה. שה

 בין שנערך בעימות 0!
הפו מושבי תנועת יושב־ראש

ה מזכיר לבין המיזרחי, על
 פינקר־ אדרי הארצי קיבוץ
מו כי מפינקרפלד דרש פלד,

 נד יתפנו המזרחי הפועל שבי
ה לפני פיתחת־רפיח. איזור
 איש לו השיב הנדהם קהל

 שנינו אנחנו ״הלא המושבים:
 כי התברר פעם.״ פונינו כבר

 משואות־ חבר היה המושבניק
הקי ואילו בגוש־עציון, יצחק

 רבדים קיבוץ חבר היה בוצניק
ה שאיש בעוד אולם שבגוש.

 לצאת הצליח — הצעיר שומר
 נפל האחרונה, בשיירה מהגוש

תש במשך ושהה בשבי. הדתי
 במחנה־שבויים חודשים עה

שבירה. מאפרק,

 כמובן, היה, אי-אפשר 0!
פר על מגל־בדיחות להימנע

 המושעה, חיל־הים מפקד שת
 כר״ (״יומי״) מיכאל האלוף
טו־ הראשונה הבדיחה קאי•

□ * 1| י 1^ 1 7 1  (מימין), ג ק״ 155 שמישקלו ,21ה־ בן ־■1
וביקשה בעיתון שהופיעה למודעה נענה |11 1*

תי ״שמן  ,דיזנ•׳ הישראלי בסרט תפקיד עבור חוש״הומור״ עם אמי
 ושגם ק״ג, 175 שמישקלו ,24ה־ בן ליניר, עמי עומד לידו ״.99 גוף

תה על ענה הוא  היחידים השמנים היו הבחורים שני מודעה. או
 מהשניים מי הוחלט לא עדיין הסרט. של ההפקה במישרדי שהופיעו

בישול. :הוברר השניים של תחביבם אך התפקיד, את יקבל

2 2154 הזה העולם8


