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ה זו של מ שי של מ ת רא פיו - כנו
ה ודיין קוזאקים הטמן הוא שרון ־ג״לד אבו

 תל- סגן־ראש־עיריית 1'
היה שיפמן, דויד אביב,
 פאר מני המנחה של אורחו

 במיסגרת מני. ממני בתוכנית
 ״צריך שיפמן: אמר ר,ראיון
 מיוון פועלים לארץ להביא

 אי-אפשר וקפריסין. תורכיה
 באמצעות המדינה את לבנות

עוב שאינם ערביים, פועלים
 להם ז״ש ששי, בימי דים

 ראמאדן.״ בשנה יחודש במשך
 מבין ״אני פאר: על־כך הגיב

 לא הערביים הפועלים שביגלל
המר התחנה את לבנות גמרו
בתל-אביב.״ כזית

 נשאל ראיון באותו ■
שצריך בזמנו אמר אם שיפמן

 את שאל מ״שפטים כמר, ואחרי
 יש ״לבדיאן סביבו: היושבים

 במבטי כשנתקל מין?״ מחלת
 הזמן כל ״הוא השיב: תמיהה
בנקבה.״ זכר מערבב

 מיפלגת־ בלישכת בדיון 9׳
 ללישסה הצטרפותו על העבודה

 מרדכי (מיל.) רב־אלוף של
 ייו״ר התלונן גור (״מוטה״)

 שימעל ח״ב ,מיפלגת־ד,עבודה
 בעיתונים ההתקפות על פרם,

 אמר בארץ,״ ״אצלנו גור. על
 אחד, אף מעריכים ״אין פרם,
 הזקנים מת. הוא כן אם אלא

 ל־ הצעידים לסנילים, נחשבים
 בית-הקברות ורק קארייריסטים

טובים.״ אנשים מלא

 הממונה שר־הפנים, את נעים
 יוסף הד״ר המי׳שטרה, על

נאו בעת התכונן בורג בורג♦
ב יזה, נושא על בכנסת מו

 דו״ח־ את לפרסם שעבר, שבוע
 בתי־ שרות של הפנימי החקירה
 ברגע אולם הפרשה. על הסוהר

 שלא והחליט התחרט האחרון
 אולם בנאומו. הדו״ח יאת לכלול
 לביא, יחזקאל שלו, הדובר

 נאד את וחילק על־כך, ידע לא
ה בין בורג של המתוכנן מו

 שהוא לפני עוד עיתונאים,
 כי ללביא נודע כאשר ננאם.
הת הוא בנאום, קיצץ בורג
 והתחנן העיתונאים בין רוצץ

שלא־ הנאום את לו שיחזירו

 לבושי דתיים, נוסעים שיבער,
 ועטורי־ ׳ושטריימלים קפוטות
 ׳ואמר התחכם השוטר זקנים.

 עם מספיק ״׳חברה, לנוסעים:
 הזקנים את תורידו החוכמות.

מהמכו וצאו התחפושת, ואת
 נבהל, זאת ששמע הנהג נית.״

 במרוצה ופרץ מהמכונית יצא
בסמוך. שעמדה הניידת, לעבר
 מתלוצצים הארצי במטה !■

 סגן־ניצב דובר־המישטרה, כי
ל ׳שפירסם מי לשם, כרוך

 של הרצח על ספר אחרונה
 ספר עתה מכין הלי, רחל
בריחה. של אנטומיה :חדש

הסאטירי- ששמע לאחר ׳9!

שהתמו העולמי, השח״מת אמןקווצינוי ויקטוד
אליפות־ כתר על השנה דד

 בחייו הראשונה בפעם! לאכול כדי לישראל להגיע צריך היה העולים,
 ,אוכל לאכול השתיקק ומעולם מאז כי גילה קורצ׳נוי סיני. אוכל
 .,מילועדות אין ולכן הסיגים, את שונאים ברוסיה ״אולם סיני,

.אכל' בשח־מת, אליפוודהעולם נערכה שם בפיליפינים, סיניות.״

 למיסעדת נלקח לתל־אביב בהגיעו רק למלונו. אליו שהובא מייוחד
 ג׳קי המיסעדה, בעל שלמה. היתה לא הנאתו אולם אונאסיס. ג׳קי
 שימעון לשעבר, אלוף־הארץ ביניהם מידידיו, לכמה מיד הודיע רונן,
 כאשר חמיסעדה, על הסתערו אלה אצלו• סועד שקורצ׳נוי כגן,

לאכזבתם, קורצ׳נוי. עם להתמודד וביקשו בידיהם, שח־מת לוחות ■׳
שבע״. כשאני שח משחק לא אני פעם ש״אף בטענה עימם לשחק סירב ,

 מהארץ. ׳הערבים את לזרוק
 הזאת לתוכנית נקראתי - ״אני
 בענייני שאלות על להשיב כדי

להת שיפמן ניסר, תחבורה,״
 אלף 400 מהארץ ״להוציא חמק.

 תחבד בעייה זו — ערבים
ב פאר. לו השיב רתית!״

 שייפמן הודה הוויכוח של סופו
 :והסביר זה, מישפט אמר כי

 אותנו, לגרש רוצים הם ״אם
 אם אפילו קודם, אותם נגרש

 כמה משאיות.״ מאות נצטרך
 לשיפמן מחאו בקהל אנשים
 :למנחה אמר הוא ואז כפיים,
כפ לי מוחאים רואה, ״אתה

 ״אלד, :פאר לו הסביר !״ יים
 באותו בעלי־המשאיזת.״ הם

 ל־ מהקהל מי׳שחו קרא רגע
ה !ברכבות ״תשתמש :שיפמן

 יעיל שזה הוכיחה היסטוריה
שלך!״ מהסוג לתוכניות יותר

ץ שר-הדתות 9 ר ה  א
 כפי אוהב, אינו אכו־חצירא

 הוא שבה הממשלה את הנראה,
 ראשי־ של ממשלה ״זו יושב:

ה התלוצץ הוא כנופיות,״
 יושב הממשלה ״בראש שבוע,

 אריק האצ״ל, ראש שהיה מי
 של הטמן־קוזאקים הוא שרץ

אמו לגוש מתכוון אני אלוהים,
 דיין משה ושר־החוץ נים,
אבו־ג׳ילדה.״ כידוע, הוא,
 בשבוע הכנסת, בישיבת 91

 לדוכן־ד,נואמים עלה שעבר,
 כדיאן. גוסטב הליכוד ח״כ
 האזין אכן אכא המערך ח״כ

בתשומת־לב בדיאן של לנאומו

 ־שיפר הזד״נית באותה 91
 של בשוק סיור ערך כי פרס

 אותי עצרה ״אשה פתח־תיקווה.
 עליך חלמתי :לי ויאמרה בשוק

 היא מה אותר, שאלתי בלילה.
 חלמתי לי: ענתה והיא חלמה,
 סליחה ׳וביקשת אלינו שבאת

 אמרתי שלך. העוונות כל על
 אבל לך, נסלח אנחנו לך:
לש״לטון.״ מהר תחזרו אם רק

 האסירים ששת בריחת 9!
לא־ ׳במצב העמידה רמלה מכלא

ו סירבו, העיתונאים ^מןאם.
ה למחרת הדו״ח את פירסמו י

יום.
רב־ המישטרה, מפכ״ל 9!

 כי טוען תכורי, חיים ניצב
 מתנועת־ הם שברחו האסירים

 ה־ את השאירו ״הם חרות.
 את וגירשו בפנים, מפ״איניקים

איתם.״ שהיו הערבים
ה אחרי המצוד בעת 91

 שוטר, עצר הבורחים, אסירים
היו שבה מונית מחסום, ליד

 המישטרה כי ריפד יואל קאי
 לירות אלף 100 לשלם מוכנה
׳מהאסי אחד כל הסגרת עבור
״אמר הוא הנמלטים, רים :600 
!״חופשי מסתובבות לירות אלף

 סיעת שיושב־ראש אחרי 9!
 יהודה ח״ס בכנסת, המפד״ל

 בטלוויזיה הודיע כן־מאיר,
 בממשלה לכהן מוכן אינו כי

 מיליון בשביל ״אפילו הנוכחית
 שר־ לסיעה, ידידו אמר לירות,״
״תצי :המי זכולץ החינוך

ש ותראו וחצי, מיליון ליו עו
יסכים!״ הוא

 בביתו שנערכה למסיבה 91
ב דיין משה שד-החוץ של

ש בשבוע ה׳ששי ביום צהלה,
ה השגריר של לכבודו עבר,

 פרד אל הנודד אמריקאי
חב הוזמנו אטרטון, (״רוי״)

חב האמריקאית, הימישלחת רי
פקי הישראלית, המישלחת רי

ו החוץ במישרד בכירים דים
 גדולה הפתעה העיתונים. עורכי
ה כי התברר, כאשר נגרמה
ש חברי־הכנסת מקרב יחידה
ה ח״כ דווקא היתד, הוזמנו
עצ נמיר נמיר. אורה מערך

 לסיבת לשאול התביישה מה
להס טרח לא אף ודיין הדבר

מיוזמתו. ביר
 אירעה לא-נעימה הפתעה 91
 של הוותיקה ד,ליישבה ׳לראש

 עליזה התחבורה, מישרד
 דבר עיתונאי של אשתו אשד,

שר הגיע כאשר אשד. חגי
לנ חיים החדש, ד,תחבורה

עמו הביא הוא ללישכה, דאו,

 כדי ימים, לעשרה ארצה קפץ המפיק,מילצץ ארנון
 ידידו של השלושים באזכרה להשתתף

 איך לראות הלך הזדמנות באותה וייסברוד. בארץ, עסקיו ומנהל
גוב. גידי עם :בתמונה מפיק. שהוא הסרט צילומי מתנהלים

2 ם0 ל עו ה ה 2160 הז


