
ם שי אנ
 ואליה! צה״ול את לזיין רצה בן־גוריון דויד

שאיר שיניו את יחצה צ שפייזר ב סימן וה ל ר־ ב ל

1 1 יהדות־ ערב מארמי בין היה הגואל (״ג׳וקי״) דויד מישרד־האנז־גיה מנפ״ל 7 בין לחיות אמור היה בגין ראש״הממשלה. היה בו שאורח־הכבוד לוב, ׳ י * י •י • י • * •
 שומרי״ראשו, מנדלביץ. יוסף של בחתונתו שהיה מכיוון איחר הוא אך בערב, 7*30 בשעה המברכים
 באולם למקומו. קודם שיובל או מייד, וינאם לבימה יעלה בגין אם לדעת דרשו בכניסה, שהתפרסו

 ראש־הממשלה ייכנס אין התווכחו רובין, נן־ציון סגן־השר ביניהם ומארגני־הערב, התוכנית נמשכה עצמו
 ראש־ כשנכנס יזיק.״ לא סופו. עד יחכה הוא השיר. באמצע ייכנס לא ״הוא :הגואל פסק לאולם.

 :פניו את לקבל שבא הגואל, לדויד אמר משעה, יותר של באיחור התרבות״, ל״היכל הממשלה
״לובי אתה גם ;,מה, ״רנטו.״) ערב באותו שכונה נעים, רענן המערך ח״כ :בתמונה (לידם !

ב שנערך בסמינריון 81
 הד״ר סיפר נחשונים קיבוץ
 מרצה בן־אליעזר, יריב

 תל- באוניברסיטת לתיקשורת
 ידע אם תוהה •הוא כי אביב,

 ״צ׳ח- המילד, מהי בגין ׳מנחם
 בכיכר השמיע שאותה צ׳ח״,

 הבחירות. ערב מלכי־ישראל,
 נסע 11 בן שכשהיה סיפר הוא
 כן־גוריון, דויד ,בוס עם

 אמור היה שם לשכונת־התקווה,
 התנהל לפני־כן לנאום. הסב

 ראש- אז שהיה מי בין ויכוח
ו מזכירו, לבין הממשלה ל ח צ  י

 על המדינה, נשיא כיום גבון,
 רצה בן־גוריון מסויים. ביטוי
 את נזיין ״אנחנו בנאומו לומר

 ממנו ביקש נבון ואילו צד,״ל,״
 את נחמש ״אנחנו שיאמר
 לדעת ביקש בן־גוריון צה״ל.״

התחמק נבון אך ההבדל, מהו

אל !71ב מיעו

ש בן־גוריון, ישירה. מתשובה
 את שאל כעקשן, מוכר היה

 :לביתם שנסעו בעת נהגו
הופ לא הנהג ?״ לזיין זה ״מה
ש לבךגוריון הציע אך תע,

 הקטן יריב נכדו. את ישאל
 ה־ פירושה את לסבו הסביר
המילה. של מדוייק

 הראשונה ההיכרות את 8!
הבדו עם נשיא־המדינה של

 שעבר בשבוע אליו שבאו אים,
 לצידו נבון יצחק עשה לשיחה,

 לפני במיצפה־רמון. מסוק של
ב נבון ביקר אחדים חודשים
 של במסוק בא לשם עיירה,

ש למסוק, בדרכו חיל־ד,אוויר.
לירו אותו להחזיר אמור היה

 בדואים, לפתע הופיעו שלים,
 מהנשיא וביקשו בשורה שעמדו

ב־ קפה ספל לשתות שיתכבד

ב־ עושים מה

 מקום. בקירבת שנמצא אוהלם,
 בודקים אנשי־הביטחון בעוד

 נבון עימם צעד האיזור, את
 הם ואז קפה קיבל לאוהל,
 עם צרותיהם על לו סיפרו

 הציע נבון הירוקה. הסיירת
 ולבוא מישלחת להרכיב להם
 רצינית לשיחה למישכן, אליו

 ששהו הבדואים, ששת בעניין.
 שעבר, בשבוע בבית־הנשיא

 השבטים שלושת נציגי הם
 ולשטוח לבוא שנבחרו באיזור,

בעיותיהם. את

 מים־ מועמד בחירת ערב 8!
 המזכ״ל, לתפקיד העבודה לגת

תוכ על המועמדים שני סיפרו
 החוג־לשילוב לחברי ניותיהם

 היה הדוברים ראשון במיפלגה.
נאו ובשעת שפייזר, אליהו

מדי מפיו■ רב קצף יצא מו

י? ל״ מיליון
 בשבוע זכה נהרדעא, <״זיקו״) יצחק הרצליה, תושב

 21 הטוטו: בתולדות ביותר הגדול בפרס שעבר
 במישאל־הבזק נשאלו שונים אנשים לירות. מיליון

 זוכים היו הם אילו עושים היו מה הדה העולם של
השיבו: והם פרם, באותו
 ,״אצלי :חיפה עיריית ראש גוראל, אריה •

 שחלק כך בנות, ארבע לי יש צפופה. קצת הבעיה
 הייתי לוודאי, קרוב אחר, חלק להן. מקדיש הייתי
 הייתי, אחר וחלק ציבורית־עירונית, למטרה תזרם
 שלי. הדיור את משפר לעצמי, קצת שומר אולי,
״1 הכתובת את יודע אתה ? זה את לוקחים איך רגע,

 ״שאלה :ישראל ישידודי איש שי, שמואל •
 כל-כך קונה הייתי כי לחובות׳ נכנס הייתי קשה.
בצרות.״ הייתי בקיצור, דברים. הרבה
 מטעם לשעבר הליכוד ח״כ זיידל, הלל •

 בחו״ל, לטיול יוצא הייתי ״ראשית חטיבת־אחדות:
 בנותי שתי לעתיד דואג המישפהה. כל עם ממש
לילדים.״ למוסד משהו תורם והייתי נכדי, ושני

 ״לא מרד-הספרדים: מכריז צדיק, שלמה •
 חברתי, עם מתחתן הייתי בעצם אך כך, על חשבתי

יפהפיה.״ מרוקאית
 את עושה ״הייתי קולנוען: דישי, שאול •

 כמו עליהם עובד אני שעכשיו הסרטים שלושת
 הכסף בשאר הלבן. והמידבר אהבה סיפור — דניאל
 — קס״ח בשם קולנוע בענייני עיתון מוציא הייתי

קולנוע־סם־חיים.

 למעורבות אל׳׳ה ממקימי כורגשטיין, עופר •
 אמיתי תיאטרון מקים ״הייתי :בשכונת־התיקווה

היום.״ כאן שאין מה בארץ,
 אותי. ״מצחיק מחזאי־במאי: מונדי, יוסןש •
לעולם!״ מסביב ארוך מסע עושה הייתי
 ״זו :אבי־הפצועים הולצברג, שימחה •
 העניין על מתלבש הייתי אני אינדיווידואלית. שאלה

 במחנות, כמו שמוחזקים לחולי־נפש, בתי־החולים של
 נהנה אני יכולתו. לפי אחד כל אומרים׳ איך אבל

טוב.״ לעשות יכול כשאני
 ״ראשית : לפסיכולוגיה ד״ר טיל, אמנון •
 ביקרתי: לי עדיין ׳שבהן ארצות לאותן נוסע הייתי

 מגשים הייתי שנית, וסין. דרום־אמריקה אפריקה,
 שותל בחצר בגליל, בית קונה הייית חלום־חיי. את
צימחי־מרפא.״ גם שם ומגדל המינים׳ שיבעת את

 :דשות-השידור מנכ״ל לפיד, (״©ומי״) יוסף •
לטלוויזיה.״ ציוד־צבע הסכום בכל קונה ״הייתי
 האולפנים מנכ״ל קול, (״איציק״) יצחק •

?״ מה אלא הכל. בבורסה. משקיע ״הייתי :המאוחדים
 ״יעזוב שר־הבריאות: יטוסטק, אליעזר •
 חולם לא אני כאלה. היפותטיות שאלות עם אותי

בדימיוני.״ עולה לא אפילו וזה זה, על
ה של הכלכלי הכתב שפיגלמן, אלישע •

 מתמסר הייתי מהרנטה. וחי פורש ״הייתי טלוויזיה:
 עושה שאני הדברים הם ואלה עלי, שחביבים ׳לדברים
היום.״

 המים מכוס שתה הוא פעם
 נשארו ושעליה לו, שהוגשה
 אחריו כשנכנס לבנים. סימנים
 מי שאל הוא לה כר־ חיים
 שזה לו כשאמרו מהכוס. שתה

 ציחצח הוא ״מה, אמר: יריבו,
שיניים?״ פה
 בשצף- שנאם שפייזר, 8!

 אמר החוג, אנשי לפני קצף
צריכים ״...ואנחנו :בנאומו

 הביט הוא באנשים.״ להשתמש
מבי שהם וכשגילה בנוכחים,

 ואמר: תיקן בתימהון, בו טים
באנשים.״ להעזר צריכים ״אנו
 בר- קם שנבחר, אחרי 81

 קביים, על עדיין המהלך לב,
 מרכז־המיפלגה לצירי להודות
רוצה ״אני ואמר: בו שבחרו

 בראשו!- מבתי־הקפה באחד
בתוכנית והמשוררים לציון,

משתיים. שעתיים גלי־צה״ל,
מוש כליידי נוהגת נמיר, 8
 למרות אוכלת. כשהיא גם למת

 יושבת היא שעליו שהכיסא
 פורסת היא לשולחן, צמוד
שלא כדי ברכיה, על מפית

 מגישים אין במיזנון תתלכלך.
לאורחים. מפיות
 ליב• איתן חרות, ח״כ 81

העוז אחד על־ידי נשאל גי,
 מיפי של הפרלמנטריים רים

 מוטרד. כל־כך הוא מדוע לגתו
״לולא ברצינות: ענה ליבני
הייתי ללב, הכל לוקח הייתי
מפא״ניק להיות יכול כבר

קטן.״

 עם יחד לונא־המיטען, מובלזיבוטינסק׳ זאב
ש התיפאורה, חלקי שאר

 מכון ידידי ״חוג שערך ערב אחרי בבוג־ים, ״מארימז״ ממלון הוצאו
 ז׳בוטינסקי, תמונת ראש־הממשלה. גם השתתף שבו ז׳בוטינסקי״,

 השייך המלון, של הנשפים באולם תלוייה שהיתה גדולת־המימדים,
למחסן. והוחזרה מהקיר הורדה שיף, חיים לאיש־חרות

 רגל ועל בקצרה לכם להודות
אחת.״

 של הפרלמנט איש 8!
 (״דוק״) זאב ראשון־לציון,
תפ לקבל עומד מאיתביץ,

 ממישרד־התיירות. רישמי קיד
 גורמים לעניין הצליח הוא

 שהוא ברעיון במישרד בכירים
 בכירה, אישיות לכל יערוך

 מקיף סיור בארץ, המבקרת
 כמשקל־ ,הוותיקות במושבות

 להם שמארגנים לסיורים נגד
 הרעיון לדבריו, בקיבוצים.

יע הוא בהתלהבות. התקבל
שכר. ללא זאת שה
 המערך, ח״כ כשפגשה 8!

 ב- ״דוק״ את גמיר, אורה
 לו: אמרה היא מיזנון־הח״כים,

 תכנים שאתה לי מודיע ״אתה
 אינך ולבסוף לפרלמנט, אותי
 מכנים ואינך בהבטחתו עומד

לדיו התכוונה נמיר אותי.״
וחבריו דוק שמקיימים נים

ערד וייס שבח ח״ב 8
מ ח״כים, 14ש־ ומצא בדיקה

 בחוג למדו הבית, סיעות רוב
מר אותו אצל למדעי־המדינה

 בנימין הימני הפרופסור : צה
 דבר זהו וייס, לדברי אקצין.

בעו בפרלמנטים חסר־תקדים
לם.
יהו הליברלים לח״כ 8!

 לחידוש הצעה יש פרח דה
 את להמיר יש לדעתו לשוני.
 בביטוי מרובע״, ״אדם הביטוי
רי לדבריו, משולש״. ״אדם

צל ארבע על־ידי חסום בוע
 מ־ גדול שנוצר והשטח עות,

במשו המשולש. של שיטחו
 חסום השטח זאת, לעומת לש,

ש והשטח צלעות, במינימום
המ ביותר. קטן הוא נוצר

 להיפגש וקשה מחודד שולש
 לומר רוצים אם לכן, עימו.

הבי מרובע, שהוא מישהו על
להב ייטיב משולש אדם טוי,
זאת. היר

230929 הזה העולם




