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טעתה ראש־אמ״ן של האחרונה הערכת־המודיעין
אימפוטנט עם למיטה נכנס ישראל ועם נקודות. בשתי

 מתפקידו פרישתו ערב 9
 במטכ״ל, אגף־המודיעיו כראש

 גזית שלמה האלוף השתתף
 של האחרונה בהערכודהמודיעין

 שנעשתה חיל־המודיעין, קציני
 להעריך הניסיון פיקודו: תחת

 משחק תוצאת תהיה מה מראש
 בין במדריד, שנערך הכדורסל,

מד ריאל לבין תל-אביב מכבי
 טקס בתום היום, למחרת ריד.

 היה יכול אמ״ן, ראש חילופי
״הע :לקציני־החיל לבשר גזית
 הקרובה היתה אמ״ן ראש רכת

 ש־ מסתבר למציאות.״ ביותר
 שתוצאת מראש העריך גזית

ה לטובת 86:70 תהיי! המשחק
 בהפרש ניצחון כלומר ספרדים,

ניצ במציאות נקודות. 16 של
 ,90:76 בתוצאה הספרדים חו

נקודות. 14 של הפרש
ה החדש, אמ״ן לראש 8:

שבא שגיא, יהושע אלוף
 בעבר היו גזית, של במקומו
ה בגלל מישפחתיות, בעיות

 של שמו לבין שמו בין זמות
 הספורט מדור מעורכי אחד
 יהושע הארץ, היומון של

 יום- מילחמת אחרי שגיא.
 שאיש־המודי־ בעת הכיפורים,

 כקצין־המודי־ שירת ״שגיא עין
אריאל האלוף אוגדת של עין

 תל־אביבית, במיסעדה השבוע
 איש־הטלוויזיה של בחברתו

 הנוכחים כל ובאוזני ניסן, אלי
 ההבדל את העריך במיסעדה

 מיפלגת־העבו־ עסקני שני שבין
ב הבכורה על המתמודדים דה,

 יאמר בתל־אביב• המיפלגה סניף
מיי שפייזר ״אליהו :שריד

מז העצלה. הטיפשות את צג
 תל־אביב, פועלי מועצת כיר
 לעומת מייצג, כן־מאיר, הב

החרוצה.״ הטיפשות את זאת,

 שעבר בשבוע שישב בעת 8'
 ב־ יצחלוי יצחק הליכוד ח״כ

 ניגשה ואכל, הכנסת מיזנון
 הליכוד, ממזכירות אתת אליו

ב ממנו ודרשה מלר, ירדנה
ל כדי לאולם להיכנס מפגיע

 עד מיהר, כה יצחקי הצביע.
 את מחגורתו להסיר ששכח

נכ וכך הכחולה, מפית־השולחן
 העיר כאשר המליאה. לאולם נס
 מיהר הסדרנים, אחד על־כך לו

 החזיר מהאולם, לצאת יצחקי
להצ וחזר למיזנון המפית את

ביע.

 הידוע שריד, יוסי ח״כ 9
 ב־ היונים דגל מנושאי כאחד

השבוע שינה העבודה, מיפלגת

 לזהותם שיוכל כדי השישה,
לבית. יגיעו הם אם
 יחזקאל סגן-שר-האוצר 8,

 ״שבכל על-כך, מתלונן פלומין
 לדוכן־הנוא־ ׳עולה שהוא פעם
או משסעים מיד בכנסת, מים
 עלח כאשר בקריאות־ביניים. תו

 שעבר, בשבוע לנאום פלומין
הוא בקריאת־ביניים, ושוסע

 של החווה בעניין של״י סיעת
הליכוד ח״כ קרא שרון אריק
 של״י ח״כ לעבר מילוא רוגי

 השר חזר ״לאן : פעיל מאיר
 את שסיים אחרי צדוק חיים

 לו השיב בממשלה?״ תפקידו
 ה־ עם קשרים יש ״לך :פעיל

 בלשים אין לי אבל סי־איי־אי,
״לכן :מילוא לו השיב פרטיים.״

ו בצה״ל אלוף־מישנה שהיה מי
כ במילחמת־יום־הפיפורים נודע

 הוקמה באשר לפוליטיקה נסערה נכנס גרנית, בוח מפקד מפקד
 מחר התאכזב גרנית אולם ידין. ייגאל של ימינו ליד ונחשב ד״ש,

 הבאים צעדיו את עתה מתכנן הוא לדבריו כי אם מד״ש, מאוד
 הפוליטיות למילחמות כוח הרבה לו שיהיה כדי בפוליטיקה.

 בבית בריאות למועדון בשבוע פעמיים גרנית הולך שלו, העתידות
המכשירים. על לטפס התענוג עבור ומשלם ידוע, תל-אביב מלון

 עייתונאי־הספורט שירת שרון,
 פירסם מילואים, כחייל שגיא

 חיילי מהווי רשימות בעיתונו
 ביקורת דברי שכללו המילואים,

 הקצין פגש אחד יום צר,״ל. על
ובי שגיא העיתונאי יאת ׳שגיא

ל מוכן אתה ״אולי :ממנו קש
 אני לא שזה שלי לאבא הגיד

 ? בהארץ הרשימות את הכותב
 פעמים, כמה זה את ליו אמרתי

!״לי להאמין מוכן ילא והוא
ישב שריד יוסי ח״ב 8

 נגד ״אני והצהיר: דעתו את
 שם צומחות■ יריחו. את להחזיר
 שזה נהדרות, כאלה פומלות

המקום.״ את להחזיר עוול ממש
 הפרו־ ראש-הממשלה, סגן 8

 כי החליט ידין, ייגאל סור
עלו הנמלטים האסירים ששת

 לשוחח כדי לביתו, לבוא לים
ל חששו על סיפר הוא עימו.
ולמח הבית, על השומר נוטר,

 בצריפו מודבקות היו כבר רת
כל של תמונותיהם הנוטר של

 לגיבורו בארצות־חברית פופולארי מסופר הפןדיין משה
 זהו לינקולן. במינהרת טכס רב-מכר: של

 קאמינגהאם. ריצ׳ארד הבלשים סופר מאת חדש סנסציוני ספר
 אנשי קבוצת כאשר המאורעות השתלשלות את מתאר הספר

 עוברת כשמכוניתו דיין, את לרצוח מנסה פלסטינים פידיאיון
האילו אחד הוא זה ציור האדסון• לנהר מתחת לינקולן, במינהרת
בארצות־הברית. הספרים בחנויות עתה המבוקש לספר, סטרציות

 ח״כ הישיבה, ליושב־ראש פנה
 לו: ואמר המי, בנימין

ב ועדה להקים אפשר ״אולי
 הפסוק מדוע לדעית כדי כנסת

הזדמ בכל אומר שאני הראשון
 י״ זעם תגובות מיד מעורר נות

ה המערך ח״כ לו השיבה ר  או
 מייוחד יחס מתוך ״זה :נמיר
 ״מוחיל :פלומין לה ענה אליך.״

ב הטובה, על (מוחל טוייבס.״
אידיש).

 ריב־שפתיים במיסגרת 8
 דב הליכוד ח״כ בין מילולי

 רק״ח ח״כ לבין שילנפקי
 :שילנסקי אמר וילנר, מאיר

 הייתי אני וילנר, ״חבר־הכנסת
 לו השיב בגולה.״ יהודי נער

 הנכון היחידי הדבר ״זה :וילנר
שאמרת.״

ההס מזכ״ל עלה כאשר 8׳
 משל, ירוחם ח״כ תדרות,

 בירך הוא בימת־הנואמים, על
 חיים החדש, שר־התחבוחה את

 לתפקיד. כביסתו לרגל לנדאו,
 :בקריאת־ביביים לנדאו לו ענה

 לא מעשית, לסייע תוכל ״אתה
 ח״כ כך על הגיב בברכה.״ רק

וירשובסקי: מרדכי ש״י,
להגזים.״ צריך ״לא

 בהצעת הדיון במיסגרת 8
׳שהגישה בממשלה, אי־האמון

 העובדות.״ את לך מספר אני
אח אני ״כאשר :פעיל לו ענה
 הפרטי הבלש תהיה שאתה ליט

 מילוא לי.״ תספר אתה שלי,
ל וקרא להתאפק היה יכול לא

לי.״ תשלם ״אז :פעיל עבר

צרי היו שעבר בשבוע 8
 גד חברי־המערך, שני כים

ל חריש, ומיכה יעקוכי
 לפרלמנט הכנסת בשליחות צאת

 יעקובי בשטרסבורג. האירופי
 היום ׳ולמחרת לנסוע, רצה לא

 לכנסת הביא הוא מדוע. התגלה
 נלה אל־על דיילת ידידתו, את

 כ- אותה והציג פרלמוטר,
 חברי כל לפני שלי״ ״חברה
 לצאת, רצה לא חריש הבית.
צרי הייתה שבוע ■שבאותו ׳משום

 שלו דחופה הציעה לעלות כה
לזו שיכון בעניין לסדר־היום,

 מיפליגת מזכ״ל צעירים. גות
הח פרם, שימעון העבידה

 ח״כ את במקומם לשלוח ליט
 הבין לא ואיש רוזוליו, דני

 פרס בו. דווקא בחר הוא מדוע
 האחרים, לחברי־המערך הזכיר
הש רוזוליו כי לנסוע, שרצו
 באו״ם, ישראל במישלחת תתף

ב להשתתף כדי ארצה והוזעק
 ה־ הבחירות חוק על הצבעה

פי לו ״מגיע ׳ולכן איזוריות,
צוי״.

של החוזה על בוויכוח 8
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