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 לין אמנון את לנשק מוכן אינו משל ירוחם
נבון יצחק הנשיא של לאביו כיסעט הפך וסי

מ־ האחרונה ה״בדיחה״ 8!
 ״מדו׳ג שואלת: הכנסת מייזנון

 מנחם ראש־הממשלה, אין
 בעת להצטלם מרבה כנין,

״כי : והתשובה ?״ האחרונה
הרנט עובדי של שביתה יש

גן.״
מ לבדיחה קשר ללא 8!

 ראש־הכד הורה זו, פוקפקת
 לשומרי- שעבר בשבוע שלה

 וב־ בעיתונאים לשטות ראשו
 מישרד־ על שצבאו צלמים,

ל שהמתינו ראש־הממשלה,
מת לבין בינו הפגישה סיום

 לא לצלמים אילון־מורה. יישבי
 לאולם־הכניסה להיכנס ניתן
ה הגשם למרות המישרד, של

 בחוץ המתינו הם שירד. שוטף
 בגין ירד כאשר שעתיים. משך

 לצאת כדי דבר, של בסופו
 האורות את כיבו מהמישרד,

 לצלם יהיה שאי-אפשר כדי
 המכונית אל מיהר בגין אותו.

הצ כאשר מהמקום, והסתלק
 והכו־ הרטובים הזרים, למים
 קריאות- אחריו קוראים עסים,

בוז.
 יצחק נשיא־המדינה, ■1

 בתוכנית־הרדיו סיפר נכון,
שתשו לגעת, שמנסות מילים

 נסיונות־ על הבא, בשבוע דר
 יהודה הסופר של החיזור

 נבון, של אמו אחרי בורלא
 ״בורלא :נבון סיפר מרים.
 לפני שלי. האבא והיה כימעט
חיזר הוא התחתנה, שלי שאמא

 בבית. י אצלה וביקר אחריה
 ורצתה יפה, נערה היתד, היא

 חן מוצא הוא כי לו להראות
 בעין מקבלת היא וכי בעיניה,

 עושים איך חיזוריו. את יפה
 וחלילה. חס — להגיד ו זאת

 מרק. צלחת לו הגישה היא אז
 צלחת, מאותה שתו והוא היא
 לדבר. מה על שיש סימן וזה

 הסוף, את יודעים כולכם אתם
 שום הזה מהרומן יצא שלא

דבר.״
 ביותר הגדולה החווייה 81

 עורך רקם, ליואל שהיתה
במכסי מסיורו ברדיו, ומפיק

ב דווקא קשורה היתד, קו,
 הבחין כי מספר רקם ישראל.

ומ שחורה במכונית־לימוזין
ב נהג על־ידי הנהוגה הודרת,
 אשה. ישבה ומאחוריו מדים,

 עיניו למראה האמין לא רקם
 כתבת היא האשד. כי כשהבחין

 אכ־ מירח אחרונות, ידיעות
 אברך כי לו נודע כך אחר רך.
 נשיא של אישית ידידה היא

 שהיא פעם בכל וכי מכסיקו,
 ממתינה למכסיקו־סיטי מגיעה

 המשרתת הדורה, לימזוין לה
 בבירה שהותה עת בכל אותה

המכסיקאית.

 הרצה אכן אכא כח״ 8
הבכי עובדי־הטלוויזיה בפני
ל אלה שהקימו במועדון רים

 ואן במוסד אקדמיים, דיונים
ב חישב אבן בירושלים. דיר

כמה הטלוויזיה עורכי אוזני

האח בשנים עשה קילומטרים
המ מהאישים אחד כל רונות

 כי והתברר בעולם, פורסמים
 לשעבר, האמריקאי שר־החוץ

 אכן ואכא קיסיננ׳ר הנרי
 רשימת- בראש עומדים עצמו

 עורך קם לפתע הנוסעים.
וא אחימאיר, יעקב מבט,

 ש־ מישהו ״שכחת :לאבן מר
 כשהתבונן כולכם.״ את יביס

 :הוסיף בתמיהה, אבן בו
 הוא שלנו. גילעדי ״אלכם

ב וממך מקיסינג׳ר יותר נוסע
 גילעדי שב היום למחרת יחד.״
 ב־ ימים שלושה בן מסיור

מוסקווה.
 שאופירה לפני יום 81
כון  במכסיקו מסיורה חזרה נ

 ב־ ידידים בבית בעלה התארח
ש אחרי בירושלים. עין־כרם
 בע- הגישה המסיבה, הסתיימה
 נבון יצחק קפה. לת־הבית

 :וטען הסדר את לשנות הציע
 קפה להגיש הגיוני לא ״זה

 צריך לישון. שהולכים לפני
המ בתחילת הקפה את להגיש
 במסיבה שהאנשים כדי סיבה,

במהלכה.״ יותר ערים יהיו
כדיאן גוסטב ח״כ 8:

המ האיש שעבר בשבוע היה
הכ ליד בכנסת. ביותר אושר
 לוח־נוב־ הותקן למליאה ניסה
 יש שבו חדש, חשמלי חות
 כתוב שעליה מיסגרת, ח״כ לכל

 הוא כאשר מוארת והיא שמו,
בדיאן של שמו בבניין. נמצא

 ראש-ה־ של שמו תחת הוצב
 ובדיאן בגין, מנחם ממשלה,

 הלוח ליד שעמד מי לכל אמר
 של הסגן ״אני בו: והתבונן

בגין.״
ה מזכ״ל של הופעתו 81

בטל ,משל ירוחם הסתדרות
הה את מנשק כשהוא וויזיה,
 גררה האפיפיור, כמו מונים

 מצד ליצניות תגובות אחריה
 משל עלה כאשר חברי־כנסת,

 במליאה. לנאום שעבר בשבוע
 ואז הליכוד, את תקף משל
 לין: אמנון כח״ לו אמר
 אפילו אתה רוצה? אתה ״מה

 :לו ענה משל !״אותנו נישקת
 לתת אותי תחייב לא ״אתה

 ״אבל :בשלו ולין !״נשיקה לך
 :משל לו הסביר !״נתת אתה
 לאלה נתתי לך, נתתי ״לא

 לין של לעזרתו מולי.״ שהיו
סף ח״כ נחלץ  (״יוסקה״) יו
לין ״אבל :שהסביר רום,
 :משל הטלוויזיה.״ מול ישב

לטלוויז בחזרה נשיקה ״שיתן
 לנשק אותי תחייב לא אתה יה.
 קצם משה כח״ לין!״ את

 :למשל ואמר בשיחה התערב
נשי לו תן לך? איכפת ״מה
״אותך :השיב ומשל !״ קה
לא!״ אותו לנשק. מוכן אני
 את לזרז מקורית שיטה 8!
 לאשר שלו העיר מועצת את

 ראש גילה במהירות תקציבים
 קולק, טדי ירושלים, עיריית

מועצת־ של האחרונה בישיבה

ה בחברי האיץ קולק העיריה.
מיל בן תקציב לאשר מועצה

קהי מרכז להקמת רבים יונים
 באמרו גילה, בשכונת לתי
.המ עלול שעה ״בעוד :להם
 תאשרו אז להתייקר. חיר
!״מהר

 אצל מיצעד־המבקרים 81
 ה־ של הדרומי המחוז מפקד

 איכ״ אריה ניצב מישטרה,
 בעיקבות מאושפז ששכב צן,

מפגי של מאבן לסתו שבירת
 שעבר בשבוע התמשך. נים,

 דתיים, תושבים אצלו ביקרו
 תחת ספר. במתנה לו שנתנו
 בהקדשה, התאריך את לציין
 כאשר ויצא.״ ״פרשת :כתבו
 בתנועות־ידיים, איבצן, הביע

 עליו, אסור והדיבור מאחר
 המוזר, לתאריך תמיהתו את
ש ״הכוונה לו: הסבירו הם

החולים.״ מבית במהירות תצא
ש המשכורת כי נראה 8!

 אינה מהטלוויזיה מקבל הוא
 מחלקת־ למנהל גם מספיקה

 יבין יכין. חיים החדשות,
 דובד־הטלוויז־ למחלקת הודיע

 הרצאות לתת מוכן שהוא יה
ש הראשון והמקום בתשלום,

 אוגדה, מושב היה אותו הזמין
 לשם יצא יבין ברצועת־עזה.

נפ וכאשר סוער, ביום־חורף
 היא יוספה רעייתו ממנו רדה

 חיים הביטוח ״את :לו אמרה
ב שיטפונות יש סידרת? כבר
!״ נגב

השוט אירגון לכנס הגיע המישטרה, של הדרומי המחוז מפקדאיבצן אויה
מפצי עדיין החלים לא איבצן יוכבד. אשתו, בליוויית רים

איבצן לדבר. ינסה שלא לו מאותת בורג יוסף שר־הפנים עליו. קשה הדיבור ולכן עתו

 הציע אופיר, שייקה במנחה-הערב, פגש כאשר עצמו. להביע כדי ובפתקים בידיו השתמש
 קציו״מישטרה של דרגות לי שיתן בתנאי במקומו, לפנטומימאי שיהפוך שייקה לו

משמאל). (למטה השבורה ליסתו את הראה נבון, יצחק לנשיא״המדינה, מימין). (למטה,
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