
ם1111א  ישראל״. צבא ..מצביא יהיה ל הרמטכ״ אםי
׳ ..סגךאלוהים לתואר בגין מגחם ראוי

 של דבריו למישמע 8
 לקבוע שביקש בגין מנחם

 מצ־ — לרמטכ״ל חדשה דרגה
 ה־ הציע — ישראל צבא באי

 מרדכי לשעבר, רמטכ״ל
ה על לחשוב גור, (״מוטה״)
 לראש־המם־ להעניק אפשרות

סגן־אלוהים. של תואר שלה
 של אמירתו על בתגובה 8
אי (״רפול״) רכאל כי בגין
 העיר כדמוסטנס, נתגלה תן
: א=א •ח״כ כן  ״דמוסטנס א

 מוציא איננו מדוע אבל אולי,
הנו מפיו?״ חלוקי־החצץ את
 תו־ את למר הדגול היווני אם

 מול נואם כשהוא רת־הדיבור
אבני־חצץ. מלא כשפיו הים,

הגי אמירה אותה על 81
 גרוסמן: חייקה ח״כ בה

 רפול את מכנה הוא ״היום
 לשר־ יקרא ומהר דמוסטנס,
 שוסטק אליעזר הבריאות

איינשטיין.״ —
 מסיבת נערכה השבוע 81

ם אקו״ם למנכ״ל פרידה ח  מנ
 תפקידו. את שעזב אכידום,

 לכבוד קידרי רן בא במקומו
 הפיזמונאי נתבקש המסיבה,

 חמשיר, לכתוב מנוסי דירי
 אקר׳ס חברי ראו כאשר אך
 שלא ממנו ביקשו יצירתו, את

 והרי במסיבה. אותה לקרוא
מנחם ״המנכ״ל :החמשיר
כ מאיתנו שפרש / אבידום,

 / רחם, בלי מזכיר, רק / יום,
לע המסרב / מנחם, אחד עוד
ת׳מקום.״ זוב
 על הסרט הקרנת עם 8!

 איש־חרות הגיב יפנה משה
 אפריים הסופר הוותיק,
■ב שיש אמרתי ״תמיד אבן:
 גדולים. אנשים שני מדינה

וסנה.״ בגין
כי אמר שבגין אחרי 8

 עזר לשעבר, שר־הביטחון
בש הרבה עשה לא וייצמן,

 בא אלא תנועת־החרות, ביל
 הגיב הצבא, מן ישר המוכן אל

 ש־ כדי נאבקתי ״אני וייצמן:
 בעוד בבחירות, יזכה הליכודי

 שרון, אריק ששר-החקלאות
יפסיד.״ שהליכוד כדי נאבק

 ב- אולימפיה למיסעדת 11!
תמיר, פלג הגיע תל-אביב

התעשיי התאדזדות נשיא סגן
 ששר־החק- ששמע אחרי נים.

 כי הודיע שרון אריק לאות
 קיצוץ על הוחלט שלו בוועדה

 מתק- לירות מיליארד 15 של
 ״אני תמיר: אמר ציב־הביטחון,

 לברר גיסי אל עכשיו הולך
 מנכ״ל הוא גיסו קורה.״ מה

׳מע יוסף משרד־הביטחון,
אחיות. הן נשותיהם יין•

 בלי הזו הוועידה את נשאיר
ליכלוך.״

 בארוחת־ערב סיפר פרס 8!
 באחד רבות, שנים לפני כי

 אצל בשדה־בוקר מביקוריו
 זה: לו אמר כן־גוריון, דויד

 דיין, (משה) הזה, ״המשוגע
 אם ברובה. ויורה בחוץ עומד

 אפטר מיד, אותו תפסיק לא
פרם יצא כאשר שניכם.״ את

לשע שר־הביטחון גם 8!
בידי נעזר וייצמן, עזר בר,
 יושב הוא אלה בימים דיה

 ידידו, לו נתן שם דחף, בבית
ה מנכ״ל ז׳ורכין, אליעזר

בו. לעבוד כדי הדר משרד,

אמו עדי חבר־הכנסת 8>י
 ב־ הכנסת במיזנון פגש ראי
ושאל מלמד אברהם ח״כ

*0 1*! * ל ״הרב״ של וסגנו ״כך״ תנועת מזכיר (מימין) *!1!
״שלום הפגנת אל הגיע כהנא, מאיר העצור | י 1! *

 ראש״הממשלה מישרד מול ימים שבוע במשך שנערכה עכשיו״,
 עם לעימות יוסי את הזמינה ״דנרמק״ בית־ספר מנהלת בירושלים.

אך התנועה, ראש פדן, עמרי את חיפש הוא עכשיו״. ״שלום אנשי

 מראשי רז, נפתלי איש״הטלוויזיה את מצא במקומו מצאו. לא
 איתך להופיע בשבילנו ״בושה :לו אמר נפתלי עכשיו״. ״שלום
״בעימות  ז״ לא איתי אבל מוכנים, אתם אש״ף ״עם :דיין לו אמר !

 רז מאש״ף.״ יותר למדינה מסוכנים אתם כי לא, ״איתך :רז ענה
(משמאל). רז של ידו את לקח דיין אך ידו, את ללחוץ רצה לא

|1ד | ף \ ך141[ |  את היתר בין שצילם תת־מימי, צלם |8!
!141 \1| 11111 1|  הגיע ו״עומק״, ״מלתעות״ הסרטים /

 ראס־ עד אילת ממיפרץ חיי־הים על תעודי סרט לצלם כדי ארצה
 בילה לארצות־הברית, שחזר לפני הצילומים, בתום מוחמד.

 מאלף ״ניסיון התל-אביבית. ביבשה חופשה ימי כמה
ווטרמן. סטאן אמר סירה,״ על שבועות שלושה של בילוי אחרי

 ראה כאשר התרעם בגין 8!
 האוהלים, התנחלות נציגי את

פי בדבר להתדיין אליו שבאו
 בלתי־מגו־ הופיע הם נויים.
 פרומות־כם־ ובחולצות לחים

 להקפיד יש כך ״הנה, תורים.
 בגין להם אמר הופעה,״ על

 אחד את כדוגמה, להם, ונתן
וע בחליפה לבוש שהיה מהם,
 נציגו היה זה כי הסתבר ניבה.

 שמואל ח״כ של האישי
פלאטו־שרון.

 בנו השנתיים, בן יואב 8'
 פלאטו־שרון, שמואל ח״כ של
 השבוע, יום־הולדתו את חגג

הח אביו אך שבסביון. בביתו
 אליה והגיע החגיגה את מיץ

באו עסוק היה שרון באיחור.
 המיליונר עם בפגישה עת תה

 שותפו גאון, גיסים השווייצי
 אוהל של בתעלול־הפירסומת

מורה.
 מיפלגת-העבודה, חבר 8!

 המועמדים בשני תומך שאיננו
 חברי־הכנ־ המיפלגה, לראשות

 ויצחק פרס שמעון סת
בי ההבדל מהו מספר רבץ.
ושו בבוקר קם ״פרס ניהם:

 רוכש אני איך עצמו, את אל
 אינו אך ידידים, שני היום

 קם זאת, לעומת רבין מצליח.
 איך לעצמו, ואומר בבוקר,

 אויבים, שני היום רוכש אני
ומצליח.״

 פועלי־הבניין בוועידת 81
נב שפיים בקיבוץ שהתקיימה

 בפעם אמסטר מרדכי חר
 הסתדרות־פוע־ כמזכיר נוספת

ה את בירך, כאשר לי־הבניין.
 שמו את ציין באולם, יושבים

 פרם. שימעון חבר־הכנסת של
 ״מדוע האולם: מן לו צעקו
 יצחק את גם מברך אינך

״בואו אמסטר: ענה רביו?״

 את ראה העניין, במה לראות
 ביונים. ויורה עומד דיין משה

 הוא מדוע פרס של לשאלתו
״הש דיין: השיב זאת, עושה

 ואני שנה, 40 לי מלאו בוע
 שיבואו לאורחים יונים מכין

 צדתי עכשיו עד שלי. למסיבה
 עוד לי נשארו יונים, 20 רק
לירות.״ אפסיק ואז ,20
 ניגש במיזנון־הכנסת 8!

יש •סבו לשולחן פרס שימעון
 אבי־ אהרון שר־הדתות בו

 סיעת מראשי ואחד חצידא
 סלומון• משה הרב למיפנה,

 קורה ״מה :פרס אותם שאל
 לכנסת?״ הבחירות הקדמת עם

״קורה :אבו־חצירא לו ענה
 לו אמר צמח.״ מינה סקר

ש מה נקבל לא ״הרי פרם:
 סלומון: לו אמר בסקר!״ כתוב
 ממקום להכניס מוכן אתה ״אם

 כמה שלך לרשימה ואילך 48
יסודר.״ העניין מפד״לניקים,

 ראש־הממשלה סגן 8!
 על אמר אדליד שימחה
בן־אדם ״כאשר :הממשלה

 תרופה לוקח הוא חולה,
 הוא אם אחר-כך ומבריא.

 שוב לוקח הוא חולה, שוב
ש אדם רק ומבריא. תרופה
 זה כך ודי. מת שבץ מקבל

 כל לה יש הממשלה, עם גם
 מטפלת והיא מחלות, הזמן

בהן.״
 שמח ארליך שימחה 8!

ל סידר בעבר ידידיו. בעזרת
קושניר, (״קושי״) אברהם

בטלוויז כלכלי כתב שהיה מי
 המיס־ הנספה מישרת את יה,

עכ בלונדון. ישראל של חרי
ומנו שהות קושי לו סידר שיו
 בתום בלונדון, שנה של חה

לנ מתכוון וארליך זו, קדנציה
זיכרונותיו. לכתיבת אותה צל

 לו ענה שלומך?״ ״מה אותו:
 אמוראי: שאל ״ככה.״ מלמד:

 מלמד: לו ענה ככה?״ זה ״מה
 של ראשי־התיבות זה ״ככה

הקיצין.״ כל כלו

 הירושלמי ההיסטוריון 8!
 בכל שואל תמר דויד ד״ר

 באיש־ פוגש הוא כאשר פעם,
 בן־ אכיעזר הסוכנות,

 יבוא כבר מתי ״נו, : משיח
שלך?״ אבא

 בבית ביקר תמר דויד 8!
בסרט ביחד לצפות כדי ידידים
 נשאל כאשר נסיכה. של מותה
 אמר: שוב, לבקר יבוא מתי

נסיכה.״ עוד ״כשיהרגו

מי ישראל, קול כתב 8!
 העסוק הולד, (״מייק״) כאל

או הילד חטיפת פרשת בסיקור
 לאחרונה, מסתובב ירדן, רון

 השמאלית ידו בוהן על כאשר
שחו נקודות עם אדומה לקה
 גם המסקרים העיתונאים, רות•

 כי מתלוצצים האירוע, את הם
 הזה, העולם מן איש הוא אין

 ערוצי- הן השחורות והנקודות
אח גירסה למאדים. תיקשורת

 שהוא היא, עניין באותו רת
 מיוחדים סוכנים ממאה אחד

 מה .מייק נשאל כאשר בעולם.
 השיב: והנקודות, הלקה פשר

זה.״ מה תדעו לא ״לעולם

 למיפי לבוא נהג מייק 81
 בצומת־מסובים, המיבצע קדת

 קצרים, מכנסיים לובש כשהוא
 ביקשו המרכזית היחידה אנשי

במכ ללכת ״תפסיק ממנו:
 לך שאין משום קצרים, נסיים

 ואנשים הרגלים, על שערות
הח הילד הוא שאתה יחשבו
, טוף.״


