
1
 ואמן יזבל את הנשיא יגלה לאן

מהדשא? שמיר מתרחק ומדוע
שה ככל תמיד, כמו 8!

פור כן יותר, רע נעשה מצב
 השבוע בדיחת הבדיחות. חות

 אהרון1 לשר־הדתות שייכת
הממ לדבריו אבו־חצירא.

ה לאותו עד תיפול לא שלה
 שר־האוצר יבוא שבו רגע

 שריהם־ אל הורכיץ ייגאל
 בורג, יוסף הד״ר הדתי, נים

 כך כל הוא שהמצב לו ויאמר
 כסף להדפיס שצריך עד רע
בשבת. גם
 ל- יש אחרות בדיחות 8!

מל אברהם המפד״ל ח״כ
 בארץ משהו קרה לדבריו מד♦
 מיליון ״מתוך : האחרונה בעת
 דק נשארו אלטלנה עולי וחצי

חמישים.״
 את מלמד מגדיר ואיך 8!

 טיטואי־ ״ממשלה ? הממשלה
 יוגוס־ מנהיג של שמו על נית,

 טיטו. כרוז יופיס לוויה
 לא אצלה, עובד לא דבר שום

 הטחול, ולא הלב לא הכבד׳
 נופחת אינה היא זאת ובכל

נשמתה.״
 מספרת אחרת בדיחה 81

 של ידידיו בקרב התייעצות על
 המצבה על ז״ל אלון יגאל
 היא כי הציע אחד לו. היאה

 מהגולן, בזלת מאבן תעוצב
ליישו אלון של הקשר בגלל

 היא כי הציע אחר הגולן. בי
 מביקעת־ שתובא מאבן תעובד
ה אלון. תוכנית בגלל הירדן,
 מצבה להתקין הציע שלישי

ה לזכר סיני, ממידבר מאבן
 סיני כובש היה שאלון עובדה

 העצמאות. במילחמת הראשון
שנגו האבן את הציע הרביעי

פרם. שימעון של מליבו לה
 מירכי הטלוויזיה איש 81

 טוען, קירשנכאום (״מוטי״)
 הראשונה הפעם זו תהיה כי

 תגמור שממשלה בהיסטוריה
המ אבל שלה, הקדנציה את

לא. דינה
 סגדשר־האד שהיה מי 81

 פלומין, יחזקאל ח״כ צר,
 התנחלות בעד הוא כי טוען

 להשאיר צריך ״אבל בחברון
 שיהיה כדי למשיח, גם משהו

לעשות.״ מה לו גם
 ויד־ מרדכי ח״כ 8!

הדיונים בעת טען, שובסקי

 הגבוהות הדרגות באחת שנושא ומי המישטרה של הדרומי המחוז מפקדא׳בצן אריה
 איגוד״השוטרים בנשף הקרואים אחד שעבר בשבוע היה ניצב, במישטרה,

 רקדנית־ בנשף הופיעה האחרונים הימים רוח פי על בירושלים. ״חילטון״ במלון שנערך הבינלאומי
 לידו. להיות הקפידה הריקודים ובשאר מיוחד, ריקוד לכבודו ערכה והיא בעיניה, מצא״חן שאיבצן בטן

פיקודיו. בנוכחות ברקדנית לגעת יצטרך שלא כדי אחורנית, רכן בנוח, שלא קצת שהרגיש איבצן,

 נראה מישרד־החינוך מנכ״ל 1שמואל אליעזר
בירו במסיבה שעבר בשבוע

 שהוכנו מרוקאיים מאכלים רבה בהנאה אוכל כשהוא שלים,
 הוא המצלמו בצלם שמואלי הבחין כאשר המטיבה• באותה
 בעוד אוכל כשאני השבוע אותי תצלמו אל השבוע. ״לא :התחנן

לאכול.״ מה להם שאין וטוענים מה זמן זה שובתים המורים

 העובדים את להכיר כדי חדר,
פנים־אל־פנים.

היכ סיורי במיסגרת 81
 הרמט־ הגיע בבתי־הספר רות

 (״רפול״) רפאל רב-אלוף כ״ל,
 מיק- תיכון לבית־ספר איתן

 במשך בתל־אביב. הולץ צועי
 את התלמידים הכינו שבועיים

טיפ קירצפו, המפקד, מיסדר
 הגיעו הם וסיידו. שתלו חו,

מיו כביש סללו כאשר לשיא
צעידה מאיתן למנוע כדי חד,

רן,  של החדש המנכ״ל לבין פז
 שמדאלביץ מתי המישרד
 כאשר להשתבש. כבר הספיקו
 בדיוק מה פרוייקה את שואלים

 הוא במישרד, שמואלביץ עושה
 הוא זאת תחת להשיב. מסרב
בצחוק. פורץ
 ח״כ השבוע כששמע 8!

ה גל על וירשובסקי מרדכי
אי את הפוקד החדש שביתות

הש הליכוד ״מה, :שאל טליה
רומאן״ על גם תלט

ל יוכל שנהגו וכדי מיותרת
הס אולם אל הישר הובילו
מטר. 50 :המסלול אורך פורט.

בווע שהתקיים בדיון 8!
 על הכנסת של הכספים דת

 הציע מישרד־הבריאות תקציב
 לכל פיתרון מלמד אברהם ח״כ

 המדינה. של הכספיות הבעיות
 מייבאים, כבר אנחנו ״מתים

 חולים נייבא שלא מדוע אז
 הגיב כסף!׳״ עליהם ונעשה
די המערך ח״כ על־כך  ע

להש צריך ״לא אמוראי:
 לו ענה הרופאים.״ את מיץ

 מיש- של התקציבים אגף ראש
 הבר: שרגא רד-הבריאות

הרופ את להשמיץ צורך ״אין
 את עליהם לומר מספיק אים,

האמת.״
 הנוירו- מגדולי אחד 81

 הפרופסור בעולם, כירורגים
ה חפץ, מילטון האמריקאי

 לערוך והוזמן לישראל גיע
 הד; בבית־החולים ניתוח־ראש

 לחדר כשהגיע בירושלים. סה
 שם למצוא נדהם הניתוחים

 למ־ הסביר חפץ רופאים. 16
 זה מסוג בניתוחים כי ארחיו

 ששה עם לעבוד רגיל הוא
 כי לו הוסבר בילבד. מנתחים

ש כדי גדול, כה הוא הצוות
 אם מניין, להרכיב יהיה אפשר

יצליח. לא הניתוח
ה יועצו בין היחסים 8!

 תת־ ראש־הממשלה, של צבאי
(״פרוייקה״) אפריים אלוף

1^1111 ך 1111  חגיגות, על מוותר אינו בדרום־לבנון, הנוצריים הכוחות מפקד הרב-סרן 3
י1 11111 • י מסיכה נערכה טעבר בשבוע נמצא. הוא שבה המתמדת הלוחמה למרות י '
 קריית־שמונה. אנשי עם מלוחמיו רבים השתתפו שבה בקריית־שמונה, ולכוחותיו לחדאד מיוחדת

 הצעירות חמש הופעת סיום לאחר אך ״סקסטה״, להקת הופעת היתה המסיבה של הכותרת גולת
 סוערות בתשואות וזכו הבמה על ששרו מדרום־לבנון, צעירות נשים שתי חדאד העלה הישראליות,

״סקסטה״. מבנות התלהבו לכן שקודם מהישראלים גם אלא הפלאנגות, מאנשי רק לא

 לא הוא כי הרבנות, חוק על
מילבד בישראל רב לאף מאמין

לרב־בריח.
 נערך הנשיא במישכן 81

 עשר מלאת לציון טכס השבוע
 הגדולה העליה לתחילת שנים

ולתי לארץ מברית־המועצות
ולטכנו למדע תרומתה אור

 הקריא הטכס במהלך לוגיה.
באו לפיסיקה הפקולטה ראש

ה תל־אביב, של ניברסיטה
כל פרופסור  מיברק נאמן, יו

 הלאומית מהאקדמיה שקיבל
 לנתק שהחליטה האמריקאית,

 ברית־ מדעני עם הקשר את
כמ חודשים, לששה המועצות

 המדען של הגלייתו על חאה
 סאחרוב, אנדריי הלוחם
האקדמיה. של חוץ חבר שהוא

 חוץ חבר הוא שגם נאמן, אמר
 וש־ האמריקאית האקדמיה של

הקיצו הימניות בדעותיו ידוע
 מי שיהיה לדעת ״טוב ניות:
 להגלות יחליטו אם עלי שיגן
 לו ענה לפתח־תיקווה.״ אותי

 ״אם :נבון יצחק הנשיא,
 יהיה לא אותך, להגלות יחליטו

 לבתים אלא לפתח־תיקווה, זה
בחברון.״ שפונו

יצ שר־החוץ כשהגיע 8!
 החדש, למישרדו שמיר חק

 המיפגשים סדר חסל כי החליט
 עומדים ״כשאנחנו הדשא. על
 נמוך שמיר טען הדשא,״ על

 אותי רואים ״כולם הקומה,
 זאת תחת איש.״ רואה לא ואני

ל- מחדר לעבור שמיר העדיף

ם ל עו ה ה 22202 הז 3


