
 מחתת יצא וייצמן עזראנשים
!המתנחלים ממיקחה. כמו

בדואי עורך־דין מחפשים מפיתחת־רפיח
 יצחק השר רק לא 0

 כאשר בשמות. טוער, מודעי
 מנחם ראש־הממשלה, ביקר

 פירסם בארצות־הברית, בגין,
 של תמונה טיימס ניו־יורק

 כאשר קאיטי, וג׳ימי בגין,
 שר־החוץ עומדים מאחוריהם

 אדמונד האמריקאי החוץ
לשי המיוחד והשליח מאבקי

 :ליגו״ סול האוטונומיה, חות
 של לתמונה מתחת אך ביץ.

 בטעות, העיתון, כתב לינוביץ
 של לשעבר שר־ההגנה זהו כי

 זה כך וייצמן. עזר ישראל,
 של הראשונה במהדורה יצא

תוק השניה במהדורה העיתון.
ל מתחת והכיתוב השעות. נה

מדוייק. היה תמונה אותה
ל ראש־הממשלה יועץ 0׳

 הצליח פתיר דן עיתונות
 בארצות־הב־ האחרון בביקור

 הבלתי־אפשרי. את לעשות דית
 ארוחת־צה־ לבגין אירגן הוא

 קורת־גג תחת אסף שבה דיים,
רש כל של הנשיאים את אחת
 בארצות־הברית, הטלוויזיה תות

 המוציאים- השבועונים, עורכי
מתח שכולם והשדרים, לאור
 לא איש ועדיין בכולם, רים

 לארוחה בצוותא אותם כינס
 הטלוויזיה רשת נשיא אחת.

 גולדפון ליאונרד אי־בי־סי,
 הקרואים, וכל המזמין, היה

 תחתיתו, ועד הסולם מצמרת
בינ שם בעלי שדרים וביניהם
 קרוב־ ודלטר באו. לאומי,
ובר צ׳אנסלר ג׳ון קייט,
משד שכולם וולטרם, ברה

 שעה באותה החדשות את רים
נוכ הפגינו מתחרים, בערוצים

הסעו לפני פנו פתיר אל חות.
 הוא המזון כי לו ואמרו דה

מ הם היינות למהדרין, כשר
 והבעיה מיזרחי כרמל תוצרת
 היא למארגנים שיש היחידה

 שיברך כדי רב, להזמין אם
 אמר מוציא־הלחם. בירכת את

 אפשר זה ״על פתיר: להם
הפעם.״ לוותר
 שנשאל השאלות אחת 01
 היתה הזדמנות באותה בגין
 אינפלציה בישראל יש מדוע

 :בגין השיב כל־כך. חמורה
ניסים.״ ״על-ידי

 את שאל צ׳אנסלר ג׳ון 0!
להי רוצה היה הוא איד בגין
 ראש־ השיב בהיסטוריה. רשם

הרא הפעם ״זוהי :הממשלה
 זו, משאלה נפחד שאני שונה

 רוצה שהייתי היא האמת אך
ישר.״ כאדם להיזכר

 ארצות־הברית בבירת 0!
 לשגרירות חדש בניין נבנה

 שהוקצב שטח על הישראלית,
 ׳,77 ביוני האמריקאים. על־ידי
 בפעם בגין מנחם ביקר כאשר

 באופן הלבן בבית הראשונה
 חכירת על חתם הוא רשמי,

 שם, האחרון בביקורו האדמה.
 בגין התכבד כשבועיים, לפני

 לדלת־הכניסה. המזוזה בהצמדת
 על-ידי במיוחד נשלחה המזוזה

ונק הישראלי, מישרד־החוץ
■בירושלים. במשכית נתה

 בארצות- ישראל שגריר י■
עפ (״אפי״) אפרים הברית,

 ממיש־ למדי מרוצה היה רון,
 השגרירות, של החדשים רדיה

 ומיקלחת אמבט לו חסרים אך
 הזמין הוא ללישכתו. הצמודים

שינוי. הקבלן אצל
רפ רב-אלוף הרמטכ״ל 0:

 שזכה איתן, (״רפול״) אל
 מגן־דויד־ בהגרלת בתרמוס

 שעבר, בשבוע שנערכה אדום,
יצחק הד״ר המדינה ומבקר

 שזכה נכנצאל, (״ארנסט״)
 לקחת באו לא עדיין בשמיכה,

זכיותיהם. את
המע ח״כ שאל כאשר :01

 את הכהן .מנחם הרב רך
מר הוא איך וייצמן עזר ח״כ
 מחרות, אותו שזרקו אחרי גיש
 אחרי כמו ״טהור :וייצמן ענה

המיקווה.״
ש קיזוזים, על בשיחה 0!

 בכנסת, המערך בסיעת נערכה
״אבא :כץ זאב ח״כ אמר

 שייכת השבוע הברקת ■1
 יוסף הד״ר לשר־הפנים,

 היה ״זה אמר: הוא בורג.
 הערבים ורבו. פרו של שבוע
פירו פרו רבים. ואנחנו פרים

 ורבו וייצמן, רבץ פרם, שו
ופרס.״ רבץ וייצמן, פירושו

הטל כתב בין העימות 01
 והמרוא- סגל ישראל וויזיה

גו שלמה הראשי הרב יין,
 היד. לא מוקד, בתוכנית רן,

השניים. בין הראשון המיפגש

 פועלי למועצת בא שר״האוצרמרביץ ״גאל
 בעימות להשתתף כדי תל־אביב,

 דיוקנו ליד עמד בבית״ברנר משל. ירוחם ההסתדרות. מזב״ל עם
 אותו פירשו שהסובבים מהורהר, במבט ברנר יוסף חיים של

 הור- השמיע העימות בעת אך למיפלגת־העבודה. לגעגועים בביטוי
נעלמה. למיפלגה שלו נוסטלגיה על מחשבה וכל דעותיו, את ביץ

 מחוץ־לארץ. היום חוזר אכן
 לנצל צריך מחר. נוסע ואינו

הזה.״ היום את
 עוזי ח״כ של בחדרו 01

 מיפלגת־העבו־ מזכיר כרעם,
 שימ״ ומתומכי בירושלים, דה

 הקיר על תלויה פרם, עדן
 לצד רכין יצחק של תמונתו
 כן״ דויד של ענקית תמונה

 ״האם :נשאל כאשר גורמן.
 ברעם: השיב שתולז״ אתה
ו הלישכה, את קיבלתי ״ככה

תמו מוריד לא שאני החלטתי
נות.״

 היה לשעבר, בחור־ישיבה סגל,
 היה מפקדו סמל־דת. בצבא

 פיקוד־הד- של הפיקודי הרב
להש ביקש סגל גורן. רום,

 בא הוא התפקיד. מן תחרר
 שוב כי לו ואמר גורן הרב אל

״בפ :הרב לו ענה דתי. אינו
 שסמל- כתוב לא מטכ״ל קודות

 ודחה דתי,״ להיות צריך דת
הצ יותר מאוחר בקשתו. את
ה מן להשתחרר סגל ליח

תפקיד.
 שר־האו- התלחש מדוע 01

מזכיר עם חורכיץ ייגאל

אחרונות, ידיעות עורך של 22ה* בת בתומוזס גיודי
לכ למסיבה אביה עם באה מוזס, נוח

 רימון, צבי האדום״, ״חטלפון איש של הראשון ספרו צאת בוד
 בסביבה צלם האב ראה כאשר שנה. 11 במשך בצהרון שכתב
 סטודנטית שהיא ג׳ודי, תתפרסם.״ שבתי רוצה לא אני אמר:

אביה. של בעיתון לעיתים כותבת תל־אביב, באוניברסיטת

 ניסן בירושלים, ההסתדרות
הנאו זמן כל במשך הרפז,

ש עובדי־המדינה בכנס מים
 ? בירושלים השבוע התקיים
 להור- תירגם שהרפז מסתבר

 האיגודים נציג דבר את בית
 באנגלית, שדיבר המקצועיים,

 שולט אינו שהורביץ שפה
בה.

 של בבוקר־ראיונות 01
 סיפרה בתל־אביב שבתתרבות

 על זמר, חנה דבר, עורכת
 מאבו־ שפונה מתנחלים זוג

 שמנים, פיצויים וקיבל רודס
 מפיתחת־ מפונה הוא ועכשיו

 שמנים פיצויים ומקבל רפיח
 מתכונן זמר, לדברי יותר. עוד
בשומרון. עתה להתנחל הזוג
וי נערך בוקר באותו 0!
 פיתחת־ מתנחלי פינוי על כוח

 אכרהם המערך ח״כ רפיח.
 מקיבוץ עוז כץ־ (״כצלה״)

ה את להצדיק ניסה נחל־עה
ל שהובטחו הגבוהים פיצויים

 הנוכחים, אחד קרא מתנחלים.
 עבודה ניצלו המתנחלים כי

 דקות כמה כעבור זולה. בדואית
 מדוע להסביר כץ־עוז ניסה

ה של עורכי־הדין מקבלים
 300 בסך שכר־טירחד, מתנחלים

 טיפולם עבור לירות מיליון
״או זמר: חנה העירה בפרשה.

 עורך־דץ למצוא אפשר לי
זול?״ בדואי

 מת- מנהל כי שחשב מי 01
 הטלוויזיה, של לקת־החדשות

 שעות משקיע סער, טוכיה
 שהפך בשערו, בטיפול רבות
 שלו, המיסחרי לסמל כבר
 לדעות שבניגוד סער, טעו.

 מושח אינו בציבור הרווחות
 אותן מרטיב בברילנטין, שערו
 ל־ שדואגת מי בילבד. במים

 אלא אינה המפורסמת תסרוקתו
או מספרת היא !מדי♦ אשתו,

 ״זה בביתם. חודש בכל תו
ש מהר כל-כך אצלי הולך

 מה, :לי מעיר תמיד טוביה
מסבי בי?״ לטפל גמרת כבר
 התחיל הדבר בחיוך. מדי רה

 דובר סער היה שבה בתקופה
 ועל באו״ם, ישראל מישלחת

 לגנות ההחלטה עמדה הפרק
 גזענית. כתנועה הציונות את

ל מעל עד עסוק היה סער
 להסתפר. הספיק ולא ראש,

 כך, על אשתו לו כשהעירה
 תספרי ״אז סער: לה אמר
 וה־ ניסתה, מדי את!״ אותי
הצליח. נסיון

 אילי מישרד־החוץ, איש 0|
 אחרי ארצה שחזר תכורי,

בלונ שנים שמונה של שירות
 על-ידי נשאל ובקופנהאגן, דון

ב מתאקלם הוא איך חבריו
 :התשובה הירושלמי. ביתו

 את מרגיש עדיין אני ״נהדר!
ה בגלל בחוץ־לארץ, עצמי

 פלוגה איזו תאמינו לא ניקיון.
 ממש ללקק דואגת פועלים של
 את ולפנות שלנו הרחוב את

 כשנשאל בדייקנות.״ האשפה
 ״מול השיב: גר, הוא היכן
קולק.״ טדי של הבית
 עיריית של בישיבה 01

 ח״כ שאלה כאשר ירושלים,
 סגן־ראש־ד,- את אשל תמר

מצ איך כרגמן דויד עיר
 השיב הדתית, למועצה טרפים

רק את מאוד, ״פשוט לה:
 ראש- מסגן כיפה לבקש צריכה
פלד.״ אלעד העיר
 באותה שוחח כאשר 01

 בעיריה, מפ״ם נציג ישיבה
 מישהו, עם מלגילן, איתן
מת ״הרבנים פלד: לו העיר

בשקט.״ לדבר בקשים

2257 הזח העולם

 כרמליטה את
 אישי למשקה

 בסגנון העשוי
 שלכם,לאנשים

 אוהבים. שאתם
 והגישו שתו

 סנגריה כרמליטה
 לבד, חם, או קר

 במסיבה בזוגות,
מקום. ובכל

פונש כרנזליטה
ת חממו  בסיר הכרמליטה א

פו סי הו ק.  הדר פרי פלחי סמו
 וקינמון הטונה פירות טבעי.

 הטטם. לפי
 זר7 כרמליטה

 קרח, קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר, הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון טץ, תפוחי פלחי

הטטם. לפי




