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 מה :האחרונה הבדיחה 81
 יטילו אם בגין מנחם יעשה

 על אטומית פצצה העיראקים
 להם יגמול הוא ו תל־אביב

 אטומית פצצה ויטיל כגמולם
רמת־גן. על
 שמנחם ברור עכשיו 8!

 אנשים מדור את קורא בגין
להז רצה כאשר הזה. בהעולם

 ה־ מנכ״ל את למישרדו מין
 שמואלביץ, מתי מישרד,

ב ״תבקשי למזכירתו:- אמר
 שייכנס שוופס ממר בקשה
 במדור פורסם זה כינוי אלי.״

זה.
 ביקר שעבר בשבוע 81

סגן־העורך ראש־הממשלה אצל
הלונדוני, טלגרף סנדיי של

ש ברוק־שפארד, גורדו!
 סיפר האורח אותו. לראיין בא

 למעשה כי זו בהזדמנות לבגין
 מרצה ושהיה היסטוריון, הוא

 אך אוכספורד, באוניברסיטת
 כתיבה לשם זו עבודה נטש

 שלושה היום, ״עד עיתונאית.
 מן מתנתק אני בשבוע ימים

 סיפרי־היס־ וכותב העיתונות
ש ספר לך הבאתי טוריה.
 רו״ יהודי־אוסטרי, על כתבתי
 שהיה פדן־סלאטין, דולף

ה בשילטון האישים מחשובי
 סלאטיז .19ה־ במאה סודאני

 ועל אוסטרית נתינות על שמר
בהצ בערבים ונלחם יהדותו,

 לפ־ זמן הרבה עוד רבה לחה
ו לבגין, הסופר אמר ,ניכם,״
הספר. את לו הגיש

 המצרי מישרד־החוץ 8!
 לארבעה העלאה־בדרגה העניק

שו בארצות מצריים שגרירים
 זו העלאה שקיבל אחד נות.
 בישראל, מצריים שגריר הוא

 המרוצה סורתדא, סעד
העניין. מן מאוד
 גליל־ים קיבוץ חברי 81

ל רצו הקיבוץ־המאוחד של
 הני־ היריבים שני בין פשר
 העבודה, מיפלגת של צים

 רבין. ויצחק פרם שימעון
הצ לי ״יש פרם: להם אמר
 אני אהיה פעם להסדר. עה

 הוא הוא. ופעם ראש־הממשלה
 עכשיו שנים, ארבע היה כבר
שנים.״ ארבע לכהן תורי

 הצרפתי המיליונר 81
מנ שהיה מי פרידמן, ׳אן ז

ב 1 אירופה תחנת־הרדיו הל
ב בכיר שותף וכיום צרפת,
בשי פירסומת שירותי חברת

 את מממן הוא כי הודה דור,
 שימעון ח״כ של מודעותיו את

 ועידת לקראת ״יחד״, פרס
ב שתיערך מיפלגת־העבודה,

 נשאל כאשר אך בדצמבר. לן
ב להשתתף מתכוון הוא באם
 עם בהתמודדות גם פעיל אופן
 18״ב־ אמר: רבין, יצחק ח״כ

 המיזוו־ את אורז אני בדצמבר
לצרפת.״ וחוזר דות
שמו ישראל קול איש 8!
נסי בעת ברע שחש שי, אל
 והקיא פרס, עם במכונית עה

 צילצול היום למחרת קיבל בה,
 רעייתו פרס, מסוגיה טלפון

ש העבודה, מיפלגת יו״ר של
הש באותו בשלומו. התעניינה

ב במכוניתו נסע כאשר בוע,
 שי הבחין לירושלים, דרך

ש לוי, דויד ,בשר־ד,קליטה
 ועזר עצר שי נתקעה. מכוניתו

 למחרת המכונית. בתיקון ללוי
 צילצול-טלפון שום קיבל לא
״עכ ואמר: מילת־תודה, של

 טוב יותר כי רואה אני שיו
 מאשר במערך חולה להיות

בליכוד.״ טוב להרגיש
 המשורר שמע כאשר 8׳

 הסיכסוך על :עמיחי יהודה
 פת גידעון התמ״ת שר בין

ש אחרי מישרדו, עובדי לבין
 יומו.״ בא כלב ״כל כי אמר

 פת יחלק בטח ״עכשיו הגיב:
 (״כלבים דוגס הוט לעובדיו
לנק האמריקאי הכינוי חמים״,

ניקיות).
חריש, מיכה כח״ 8!

 של האנרגיה ועדת יושב־ראש
 בנורווגיה, מסיור חזר הכנסת,

 שר־האנרגיה עם נפגש שם
ה ירדה. כירטמר הנורווגי,

 בנקודת־הקידוח ביקרו שניים
 סטאט־פיורד, בעולם. הגדולה

 כיצד הנורווגי אותו שאל ושם
 האנרגיה. לנושא חריש הגיע
כ ״התחלתי הח״כ: לו סיפר
השבי הכיתה את עזבתי אשר
לע והלכתי בבית־הספר, עית
כפועל של, בחברת־הדלק בוד

 בירושלים לטיול יצא הממשלתית, העיתונות בלישכת הצלמים מחלקת ראשמילנו משה
 מפיר הוא כי להם אמר הטיול בתום מראשון־לציון. מידידיו *7 עם

 בעיות. בלי להסתדרת יכול העניין בביתו, לבקרו רוצים הם ואם אישי, באופן ראש״הממשלה את
 מוקדמת, הודעה כל ללא בביתו, אותם שקיבל בגין, אל החבורה כל את הביא התעצל, לא מילנר

 ״חכו : להם ואמר אמריקאי תייר עם עסוק בגין היה לחדרו נכנסו כאשר שלמה. שעה להם והקדיש
משתאים. מראשון ידידיו בעוד בגין, עם שוחח משמאל) (עומד מילנר אליכם.״ ואתפנה דקות כמה

 שקראו המצריים, החיילים של
 גולדה של בגנותה לעברם
היש החיילים ואחרים. מאיר

 שלא הוראה קיבלו ראליים
 אחד נגדיות. קריאות לקרוא

 מאוד רגז שם שישב הבחורים
 לבסוף, להגיב. יכול שאינו על

 אומר היד, מה נשאל כאשר
 משהו, לאמר היה אפשר אילו
אומר ״הייתי :הבחור ענה
ה ההשמצות כל שאותי להם
 מן אני מעניינות. לא אלה

המפד״ל.״

 הינ־ דגניה אירועי את 8!
 של בתו שרת, הילה חתה

 אחיו שרת, יהודה המלחין
 המנוח, ראש־הממשלה של

 לנאום נאום בין שרת. משה
 שכתב מקאמות הילד, קראה
נכ מהן באחת .חפר. חיים

באלו האמונה ״וכאשר תב:
 אני סרוגה, כיפה חובשת הים

 אל כמו ג׳וני לאום חוזרת
הערב מארגני אך חגיגה,״

הח האנשים כל יושבים שם
 מי לכל שלום ותגיד שובים,
 אבנר: לה אמר מכיר.״ שאתה
 אחד אף מכיר אינני ״אבל

 ״הנה :אמו לו אמרה מהם.״
 תגיד משל, ירוחם שם יושב

 ״אינני הבן: ענה שלום.״ לו
 הולך.״ לא אני אותו, מכיר

 בדויד הילה הבחינה כאשר
תב ״לך : לבנה אמרה הכהן

אב לה ענה !״הכהן את רך
בח ז״ השובב זה ״אה, נר:

 יליד־דגנ־ בהעדרו בלט גיגות
 דיין. משה ח״כ מפורסם, יה

 הוד, ,מוטי נכח זאת לעומת
האיזור. יליד הוא שגם

 על וורדים בתוכנית 8!
 שה־ לונדון ירון טען השבוע

ש שד,עכבר קבעו זואולוגים
 בגין מנחם של בביתו התגלה

 ״זה במינו: מיוחד יצור הוא
 בהיסטוריה הראשון העכבר
 הטובעת, הספינה אל ששוחה

ממנה.״ לברוח תחת

 מיכליות־ מילאתי שם שחור.
 עבדתי ובנפט. בבנזין דלק

 נפט בחלוקת כעוזר־נהג גם
חלו פרטיים. ולבתים לתחנות

הלום.״ עד אותי הביאה זו קה
הת אבן אבא כח״ 8!

עי־ מילחמת על להגיב בקש

 חגגה דגניה, קבוצת של 70
היו שנת את חולדה קבוצת

 עוז עמוס הסופר שלה. בל
 יום־ במילחמת כי שם נזכר

 ד,מ־, באחד ישב עת הכיפורים,
 ״ בגדה־זד החיילים סבלו זחים,

י ההשמצה מקריאות מיזרחית

למ האחרון, ברגע החליטו,
 המקאמה, מן זו פיסקה חוק

אותה. קראה אל אמנם והילה
 המופע שהתחיל לפני 81

 בקהל הילה התבוננה הראשון,
 הצעיר, לבנה ואמרה שלפניה
שלוש, לשורה ״לך ז אבנר

1^1 0 1 1(" . |1ך ג׳קי האלוף המיכללה, במפקד פגש הוא לאומי. לביטחון במיכללה ביקר !
וראש־ הוא כאשר ׳,67 בשגת שצולמה תמונה לו שהגיש (משמאל), אבן | *■•*

 מאבן ביקש בגין לפניהם. שעברו צה״ל לחיילי והצדיעו הבמה על עמדו אשכול, לוי דאז, הממשלה
 התמונה אותה. לשמור רוצה והוא היסטורית תמונה היא כי התמונה, מן רפרודוקציה עבורו שיכין

 בדרום. החטיבות אחת של הניצחון מיסדר בסיום ממשלת־הליכוד״הלאומי, חברי כשהיו צולמה
 ג׳קי (מוסמר), בגין מנחם לידו איגדה, מפקד אז שהיה יפה, אברהם האלוף :מימין) (למטה בתמונה

גביש. וישעיהו אשכול, לוי דאי, ראש־הממשלה בשיריון, מפקד־חטיבה אז שהיה אבן,

 שניתן הרמז ועל ראק־איראן
מר שר־הביטחון, סגן על-ידי

תע ישראל כי ציפורי, דכי
 בעת לאיראן צבאית עזרה ניק

 היתה ״זו אבן: אמר הצורך.
 לציפורי בלתי־חוזרת הזדמנות
לשתוק.״

דד חגיגות לפני שבוע 8!
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