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 לסי1א שיל דיוקנו עם בסף שטר מציע שר־הדתות
לחיל״הים יחזווד שהמפכ״ל מציע מישטרה וקצין

 השבוע של הבדיחה 0!
 לשר־הדתות ספק ללא שייכת

״בק אבו־חצירא. אהרון
 של שטד להנפיק עומדים רוב
 של התמונה עם שקלים אלף

 אבו- טוען פרי,׳׳ אודסי
 בשביל ״זה ומסביר: חצירא

השחור.״ ההון
 אליעזר שר-הבריאות 01

ש בשבוע התגונן שוסטק
 שתקפו אלה נגד בכנסת עבר
ב אבטלה שיש כך על אותו
 שאל בארץ. הרופאים קרב

 ״מה חברי-הכנסת: את שוסטק
 לכך אגרום שאני רוצים, אתם

 שלא כדי חולים בארץ שיהיו
לרופאים?״ אבטלה תהיה
 יצחל! ח״כ כשנשאל 01

 לתפקיד מינויו אשר כרמן,
 שוב, נדחה הכנסת יושב־ראש

 כך על הוחלט שכבר למרות
 שר- יהיה שמיר שיצחק

 מתוסכל הוא אין אם החוץ,
הוא במינוי הרבות מהדחיות

 הרי נכון, זה בראיון שאמרת
 מהתשובה חזרת כבר שעכשיו

אפיקורס.״ חצי ואתה
 משה לשעבר שר־החוץ 0
 הכפיים ממחיאות נהנה דיין
 הכדורסל במישחק זכה שבהן

 ריאל לבין תל־אביב מכבי בין
 יג־ שר־האוצר בעוד מדריד,

 בקריאות זכה חורכיץ ■אל
 דיין, של אשתו מהקהל. בוז

רו ״אתה לו: אמרה רחל,
 בך.״ בוחרים היו אלה כל אה,

 שהיו ״ברגע דיין: לה השיב
 לממשלה חוזר שאני שומעים

 לי גם קוראים היו הם״ הזו,
*בוז.״ קריאות

אלוף־מיש־ צר,״ל, דובר 0|
 ב־ השתתף אכן, יעקב נה

מצ עיתונאים עם ארוחת־ערב
ב בתל-אביב. שנערכה ריים
 שבחופית, לביתו חזרה, דרך
 מנהגו וביקש ברע אבן חש

 הוא ידידים. בית ליד לעצור
שעה כחצי בו שהה לבית עלה

 כאשר למכונית. חזר ואחר־כך
ב עליו מסתכל שנהגו ראה
 לסוד־זימה שותף של מבט
היה לא ״זה אבן: לו אמר
 הקאתי אני בחורה. של בית
המ מהאוכל הנשמה את שם

חורבן.״
 זכולון שר־החינוך 01
הנו היחידי השר הוא המר

 במושב נהגו, ליד לשבת הג
 במכונית נסיעה בעת הקידמי,

 הח״כ לעומתו, שלו. השרד
 במושב לשבת הנוהג היחידי

 שיש הח״כים מבין האחורי,
 רק״ח מנהיג הוא נהגים, להם

וילנר. מאיר
 רב־ המישטרה מפכ״ל 01
ב ביקר שפיר הרצד ניצב

 מישמר- ביחידת שעבר שבוע
המו המישטרה, של החופים

 גילה שפיר חיפה. בנמל צבת
 השייט בכלי מרובה התעניינות
וסי המישטרה, של היפאניים

כי אותו המלווים לקצינים פר

 וכי ימי, ביוז־ספר בוגר הוא
 לו הציעו בצה״ל שרותו בעת

 הייתי ״אם חיל־הים. על לפקד
 לא היום ההצעה, את מקבל
 לקצי- שפיר אמר כאן,״ הייתי

 מאחוריו שמע לפתע ניו.
 את קיבלת שלא ״חבל קול:

 הסתובב המפכ״ל התפקיד.״
 לא אך זאת, אמר מי לראות
 הקול בבעל להבחין הצליח

 והשוטרים הקצינים כל מבין
שם. שעמדו

 עזר שר־הביטחון 0
 אחד את השבוע גילה וייצמן

 וייצ־ שלו. הנסתרים החלומות
 מדימויים משתחרר שאינו מן

 אמר בחיל־האוויר, הקשורים
קס לו שתהיה רוצה היה כי
 ״אני כוונת. תורכב שעליה דה

 כל וללא ימינה להסתכל אוכל
פוליטיק לכיוון לירות מאמץ

אוהב.״ לא שאני אים
עו אנשי־הביטחון את 0!

של לכבודו מופע בעת רר,

 כמאד המצרי, שר־ההגנה
 בלתי־מזוהה חפץ עלי, חסאן
 הבמה. לעבר הקהל מן שנזרק

 הזורק, את שזיהו אחרי רק
 אביגדור פיקוד־הצפון, אלוף

 הוא נרגעו. כן־גל, (״יאנוש״)
 לבן, פרח־ציפורן לבמה זרק

 הזמרת של הופעתה אחרי
נגר. ■לילית

 אלון יגאל של ידידים 0
ה בתקופת כי השבוע נזכרו

 ובין דיין משה בין יריבות
 את אלון של ידיד כינה אלון
 לו אמר ״סתום־העיין״. דיין

פעם עוד תומר ״אל אלון:
 את איבד האיש כזה. דבר
בקרב!״ עינו

ה עורך של במגירה' 0!
 אניס אוקטובר, המצרי שבועון

 יגאל של מאמר מונח מנצור,
 האוטונומיה. שיחות על אלון,
 למנצור, זה מאמר שלח אלון

 פטירתו, לפני אחדים שבועות
ש־ עתה לעת החליט ומנצור
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 הדוברים הכת, אנשי טושימה. הגברת הבת, מראש יפנית גלימה קיבל הוא בארץ. שביקרו
הופעות בסיבוב שהיתה אחרי ירקוני, יפה הזמרת להם שערכה למסיבה הגיעו עברית,

 למען תעמולה העושים הכת, אנשי את מביר הוא בי סיפר ציפורי אותם. והכירה ביפן
 ציפורי התפעל בעברית, שמר נעמי של שירים שרו כאשר אחדות. שנים בבר ביפן, ישראל
 שגורה שהעברית לו ענו הם השירים. את ללמוד להם לקח זמן כמה אותם ושאל

שלה. השירים את למדו ואז ביפן, שנה לפני אירחו שמר נעמי ושאת בפיהם

 בין ממהר. לא ״אני השיב:
התפ את צריך א!ני וכה כה

 כדי ההיסטוריה, בשביל קיד
 שאני אחר־כך להגיד שאוכל

 אז לשעבר, הכנסת יושב־ראש
 אני זמן כמה חשוב זה מה

יושב-ראשו״ אהיה
 ברעם עוזי כח״ אל 01

 דרישה שעבר בשבוע הגיעה
 לירות. 150 של חוב לתשלום

 עיתונאי-ידיד פנה ברעם אל
 את לו להחזיר ממנו וביקש
 ברעם תמה כאשר הסכום.

 את ממנו מבקש הוא מדוע
העיתו לו הסביר הלירות 150
 הצטרפתי חודש ״לפני : נאי

ו למיפלגת־העבודה בירושלים
הכ לירות. 150 ממני גבית אז

 חבר להיות היתה שלי וונה
 ביגאל לתמוך כדי מפלגה
 פרם. שמעון כנגד אלון

 אני מת, שאלון אחרי עכשיו,
 חבר- יותר להיות רוצה לא

הכסף.״ את ורוצה מפלגה,
ד המפד״ל ח״כ 01  דוי
ב שעבר בשבוע גילה גלם

 אומנם הוא כי עיתונאי ראיון
 מסורת, שומרת ממישפחה בא
 והוא דתי היה לא בילדותו אך
 בתשובה. חוזר של תקן על

 למפ־ המקורבים הרבנים אחד
 גלס עם הראיון את שקרא ד״ל
מה ״אם לו: ואמר אליו פנה

 מינויה פרשת אשר בן־אלישר, אליהו בקאהיר, שגריר״ישראל של פקידתואשכח כאני
לעבוד והחלה בפרשה הנראה בבל מתחשבת אינה בציבור, סערה עוררה

עמוסת״עבודה. מכתבה ליד יושבת פאני נראית לארץ האחרונים בימים שהגיעה בתמונה המרץ. במלוא

המגירה. מן אותו לשלוף לא
 לומר נהגו בפלמ״ח 01

 יגאל המפקד של יד שלחיצת
 הענקת כמו היא לחייל אלון

 על צל״ש שקיבל מי צל״ש.
 היה צבאית פעולה אי־ביצוע

 ממונה שהיה ירים, יוסף אז
בחי הרדאר פיצוץ מיבצע על
 יריב החליט האחרון ברגע פה.

 למפקדו בא זאת, לעשות שלא
 שיקוליו. על לו וסיפר אלון
ידו. את לחץ אלון

 תל- אוניברסיטת נשיא 01
 בן־ חיים הפרופסור אביב,

 בקהילה תמיהה עורר שחר,
 כאשר, בלום־אנג׳לס היהודית
האו בשליחות למקום בהגיעו

הש כספים, לגיוס ניברסיטה
ב היקר במלון בסוויטה תכן
ני שם פלאזה. סנצ׳ורי עיר,
 מצבה כי תורמים לשכנע סה

גרוע. האוניברסיטה של הכספי
 עבלה, ביקרה כאשר 0׳

 המצרי שר־ההגנה של אשתו
 בבסיס- עלי, חפאן במאל
 את שאלה לחיילות, הדרכה

 דליה הראשית, קצינת־החן
 בצה״ל. גנרליות יש אם רז,

 לפני אין. כי לה השיבה דליה
 ״אני לרז: עבלה איחלה עזבה
הג את תהיי שבקרוב מקוד,

הראשונה.״ נרלית
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