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 לשבת. תח״ב על ציחה המישטדה מפכ״ל
שנה 20 ארך1 זד. שמא חשש זה1

■  מזעם. רתיחו בבית-הנשיא !
 הארץ, בעיתון ׳שהופיעה בכתבה

 תחת האחרון, השלישי ביום
 קלושמרל״ ״שערוריות הכותרת

 דונביץ׳ נתן העיתונאי כתב
 של הקטנונית ההתנהגות על

ה ביקור בעת ראשי־המדינה
ה בין בארץ. הצרפתי נשיא
 של לבושה על כתב שאר

 יודע ״אינני נכון: אופירה
 שלקבלת־ נבון לגברת אמר מי

 בנמל־התעופה, ממלכתית, פנים
 כזה.״ נדיב מחשוף עם באים

 העיתון פירסם יומיים כעבור
 ובה בולט, במקום התנצלות

 -ל־ באה נבון ״הגברת נאמר:
 מעיל ׳לבושה קבלת״הפנים

 עם צוואר, עד סגור שחור
הפוג המסקנות מתחת. חולצה

 על כאמור מבוססות היו עות
 זה היה בלתי־נכונות.״ עובדות

 בבוהר הרביעי שביום אחרי
ם הארץ, עורך קיבל ו ש ר  ג

 מאופירה, אישי מיכתב יטוקן,
 שלה, תמונה צירפה היא אליו

 מיש־ בנמל־התעופה. שצולמה
יציאתה את עיכבה פת־נבון

 הטלפונים, במדריך מופיעים
 בליישכת חדש סיגנון הכניס

 לארח נוהג הוא ראש־הממשלה.
 בגין, ללישסת הצמוד במישרדו,

 למיש־ הבאים שונים, אזרחים
שו בטענות ראש־הממשלה רד

 קיבלו שהללו אחרי גם נות,
מהמז הרישמית התשובה את

 שיחה כדי תוך במקום. כירות
 של מחדרו ויוצא נכנס הוא

 פניו מעל ׳שולח לא אך בגין,
לחדריו. שהזמין האורחים את

 בחסכנו־ הידוע קדישאי, 0.
 בלישכה. מושג כבר הפך תו,

 הוא יום־עבודה של בסיומו
 ואם לתל־אביב, טרמפ מחפש

 לבייתו נוסע הוא מוצא, אינו
שירות. במונית או באוטובוס

 במיוחד קשים ׳שבועיים 0
 אלי הליברלים, ח״כ על עברו

 ועדת־ יושב־ראש קולאם,
 אשתו, הכנסת. שלי החוקה

 הקטנות, בנותיו ושתי שושנה,
לי כל, ט מי ו בשפעת, חלו ו

האב. את גם כמובן, הדביקו,

תיזמו־ על מנצח באר״שבע, עיריית ראשנאו!י אליהו
 בתחילה הישראלית. הסינפונייטה רת

 את זנח לבסוף אך מישטרתית, אלה בעזרת זאת לעשות רצה הוא
מקומו. תפס רודן מנדי שהמנצח עד מקובל, בניצוח והסתפק הרעיון

 עד בחרמון, אחד יום בן לסיור
 את לכתוב סיימה שאופירה
בבוקר. השלישי ביום המיכתב,

 שחישב האחרון האיש 0!
 שלו, הטלפון מיספר החלפת על

 הזכיר שראש־הממשלה אחרי
 היה בימת־הבנסית, מעל אותו
 יחיאל עצמו, הטלפון בעל

 של ליישכתו ,מנהל קדישאי.
 ש- כפי - או כגין, מנחם

 — איותו מכינה ראש-הממשלה
 מה־ נבהל לא ויועצי״, ״עוזרי

 את שהטרידו הרבים טלפונים
 קדי׳שאי, ׳לכך. רגיל הוא אשתו.

שלו ומיספר־הטלפון שכתובתו

 אביו חלה בזאת, די לא וכאילו
 בבית־חולים. ואושפז הח״כ של
 את זה האכילו ואשתו אלי

ש מי אך שונים, בכדורים זה
 ושוב מהשני, מיד נדבק הבריא

 החליט לבסוף למישכב. נפל
הרגי לפעילותו לחזור קולאם

 לא עדיין שהוא למרות לה,
בקדהביריאות.

 התארח כשבועיים לפני 0!
 המערך ח״כ עם יחד קולאם,
 ישל בלישכתו שחל משה
ה המישטרה, מפכ״ל רי  א

בירד הארצי במטה איכצן,

 סיור את לתכנן כדי שלים,
 ועדת־החוקה, חברי הח״כים,
כש מישטרודישראל. במיתקני

 קו- ישב לחדר, השניים נכנסו
 נשאר שחל ואילו מיד, לאם•

 הורה אליו, פנה איבצן עומד.
 וקרא: הכיסא על לח״כ בידו
 ״במעמד :׳שחל לו ענה !״״שב

 אותו שלי לחבר אמרו דומה
 ישנה.״ 20 ישב והוא דבר,

שהמיק- לגירסה אישור 0:

 מודה הצעירה, עם להיפגש לו
 ל־ כשבא בגיוש־דן. למוסיקה

 בית־ ליד השוכן בית־החולים,
 בפתדדיתיקווה, בילינסון החולים

 אחד במיסדרון. להמתין נאלץ
ני במוסד המאושפזים החולים

 עימו לשחק* לו והציע אליו גש
 אמר המיישחק כדי תוך דמקה.

 ״אתה :למישחק שותפו לו
ה שטנגר עורך־דין.״ בוודאי
בן- את לשאול מיהר מופתע

 שבהם התיקים באחד 0!
 את שטנגר ביקש מטפל הוא

ל לצרף בתי־המישפט רשות
הו שלא מסויים, מיסמך תיק
 השופט בכתב-התביעה. פיע

למ הורה אחר־כך אך נעתר,
 שטען אחרי הבקשה, את חוק

 אמר מיסמכים. חסרים שבתיק
 מה מבין אני ״עכשיו : שטנגר
 שלי, המרצים אחד לי שאמר

מאולם־המיש־ לצאת שאסור־

51 1  לראשו, שריף של כובע החובש 1ך1ך״ *0
1״ י הרוצה יעל, אשתו עם רוקד 1 1 1

 לתפקיד הליכוד מטעם מועמדותה את •להציג
 ראשה. על הכובע את ולחבוש עיריית־חיפה, ראשות
 התיאטרון שערך בנשף־פורים השתתפו השניים

התחפשו. לא אחרים, רבים כמו אולם, החיפאי,

חיפה, עיריית ראש י1*יי!1 ^
י י 1 \ י י התיאטרון בנשף רוקד * \
 גוראל, איריס• בתו, היא הלא צעירת, שפנפנה עם

 בא רציני, לאיש כיאה כמובן, התחפש, שלא
 את לו גנבו שאלמונים שגילה לפני יום לאירוע
העירונית. בעדלידע לרכב צריך היה שעליו החמור

 האדם אית שעושר, הוא צוע
ה התל-אביבי עורך־הדין קיבל

 הוא שטגגר. חיים צעיר,
 בבחורה, טיפול עצמו על לקח

 נגד אושפזה שהיא שטענה
 לחולי־נפש, בביית־חולים ■רצונה

 למנכ״ל מיכתבו את להכין וכדי
מהנ ביקש מישרד־הבריאות,

לאפשר גהה בית־החולים הלת

 וזה זאת, קבע כיצד ישיחו
 מלבושך, משתמע ״זה השיב:

ה ומסדר־המישפטים מדיבוריך
 לא שטנגר וההגיוני.״ מסודר
 ירצה אוזניו, למשמע האמין

 אז דווקא אך בשיחה, להמשיך
 אושפזה שביו לחדר נקרא הוא

 פגש לא משם, כשיצא הצעירה.
המפתיע. בן־ישיחו את עוד

 בו־זמנית. ובוכה צוחק פטים
 התכוון אם לי בירור לא אך

 מהשופטים לצחוק שיש לכך
 להיפך.״ או מההחלטה, ולבכות

 סיפר הבאה הבדיחה את 01
 :כהן שימעון הביטה, שחקן
 מסיויים למקום התקשר ״אדם

 מנזר זה הלו, ״הלו, ואמר:
הליו...״ י השתקנים

 כג׳יי״אר ומחופש ־כובע־בוקרים חובש בדרום, ״הארץ״ עיתונאיאוציאלי מרדכי
 טענו הכל בבאר־שבע. שנערך הסינפונייטה לנשף בגפו בא יואינג,

הפופולרית. מהסידרה נלקחו השנה רבות תחפושות ״דאלאס״. סידרת לכוכב ביותר דומה אכן שהוא
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