
 צולם כדמיוני, חירות מחברי להרבה השבוע הנראה זה, צילוםפילוג הווה
 לרגל מפלגה ולעסקני משפחה לקרובי שנערכה החגיגה בעת

 כשהוא בו נראה בגין מימין). (שלישי בגין מנחם ח״כ המפלגה, מנהיג של בתו נישואי
ת ידו את מניח חנן ח״כ חברו, כתפי על הימני  כתפי על השמאלית ידו ואת באדר, יו

ביין. ליבם כטוב נילהב, חסידי ריקוד בשעת צולמו החוגגים תמיר. שמואל ח״כ יריבו,

 אומר זה אין אבל חרות, את הפוקדת רה
 כבר אין אמסטרדאם, ישעיהו שלאביו,

 של אביו טוען כן ובכן, בנושא. להגיד מה
 את מכיר שאני כמה ״עד רוזנבאום״: ״ש.
 הוא פחדן. שהוא יודע אני חיים, את בני,
 בלתי־ליגאליים, דברים שיעשה הטיפוס לא

 הוא אם אבל להארץ. המכתב כתיבת כמו
 שמישהו בטוח אני אז אותו, כתב באמת

 בוודאי זה ומישהו זאת, לעשות אותו דחף
 על השב אלא חיים, של בטובתו רצה שלא

 שהיה מי רונן, יורם # אחרים.״ דברים
 ברדיו, הכנסת תוכניות עורך עכשיו עד

ל לעזוב רונן חשב בתחילה לחו״ל. יוצא
 במינהל לעבוד ולעבור קול-ישראל, את גמרי

 הממשלה בין שנחתם ההסכם אן ההסברה.
 שיזרז סי־בי־אם, האמריקאית החברה לבין
שיב־ ,בישראל הכללית הטלביזיה הקמת את

 קוסם הטלביזיה חזון כי להישאר. אותו נע
 שתוקם, עד בינתיים, הרדיו. מעובדי לרבים
 ב־ בטלביזיה להשתלמות מילגה רונן קיבל
• חו״ל.  יצחק אחר, קול־ישראל איש י

 קול־ישראל כתב שהיה מי ראנר, (״אידו״)
 מזכירו היה זה לפני שנים והרבה בפאריס

 ארצה. השבוע חזר המנוח, רוקח ישראל של
 שבועיים פחות שנים ארבע בהו״ל שהה הוא

ה ביבוא קלים קשיים לו שגרם מה בדיוק,
 — השבועיים לו חסרו לא אילו שלו. מכונית

ב יתמנה ראגר מכס. פחות משלם אידו היה
 השידור. רשות למזכיר הקרובים שבועות

ה לג׳וב לכניסתו עד עבורו. שנוצר תפקיד
 קול־ של נוספת בשליחות ראגר יסע חדש

ושלי ייתכן לחו״ל. שבועיים למשך ישראל
 שלו הבעיות את לפתור לו תעזור זו חות
מכוניתו. על שהוטל המכס, עם

 יהודה אבן־גבירול, אבן־עזרא, אברהם רבי כהרמב״ם, ישראל גדולי מתוכה שהקימה
 המכוער בביטוי מלווה היא אפילו כהוצאת־דיבה, להיחשב יכולה אינה ועוד, הלוי

המכנה.״ על אלא המכונה על לא קלון הממיט פרענק, והנפסד
 את מסמלים הכספיים ״הגרעונות :ריבלין משה הסוכנות מנכ״ל •

בעבודתנו.״ הציונית הנקודה
ר י י א

 ואם לאחור, פונה כשראשה קדימה, צועדת רפ״י : אילץ עמוס העתונאי •
הראש.״ את ותשבור בקיר תיתקל היא תיזהר, לא

 אשכול על ״אומרים וסטודנטים: מובטלים הכאות על קי", עמוס העתונאי •
לעולם.״ יתפשר לא הוא חלשים עם שטויות, — פשרן שהוא
 העיריה של הנוכחית ״ההנהלה טבריה: עיריית ראש לשעבר צחר, משה •

 טמאה ברית זו — אישית ומקפריזה מופרז מתיאבון מתת־מוסר, סובלת בטבריה
לנפצה.״ מצווה אשר

ן ו ו י ס
 למען עשתה שלנו הקיבוצית התנועה ״כל : ליבוביץ ישעיהו הפרופסור •
מטכסאם.״ המיליונר ג׳ונסון, מאותו פחות הסוציאלי הצדק
 המאגד איגוד אינה ״ההסתדרות :משל ירוחם המיקצועי האיגוד יו״ר •

חיוך.״ לשם חברים בתוכו
 במוסרו ,182 עמוד ס״ו, ישיבה הכנסת, יסל הסטנוגראפי הפרוטוקול •

 של עקומולציה זוהי במשק עכשיו שמתרחש ״מה ספיר: פינחס שר־האוצר דברי את
דברים.״
ז ו מ ת

— לך יסייע שהטלפון רוצה אתה ״אם :•טשץ אליהו שר־הדואר •
תתעצבן!״ אל

 הדו־ המיסחר לישכות מועצות למשתתפי ספיר, פינחס שר־האוצר •
בישראל?״ כביכול, כלכלי, משבר על קראתם ״אולי לאומיות:

 לא בפולין, נולדתי ״.לא חרות: בודעידת ציר ליפשיץ, חיים הדתי הצעיר •
להגיד.״ מה לי יש זאת ובכל המפלגה, הנהגת עם קשרי־דם שום לי אין במחתרת, הייתי
 ירכח הוא — לוויאט־נאם נסע שדיין ״טוב :סן־נחום עדה ההומוריסטית •
ולגמור.״ זבנג לתת אפשר מקום בכל שלא עיניו במו

 כי הסיפורים ״כל הראשי: הצבאי הרב של בתו גורן, תחיה סגן־מייטנה •
להתקלקל.״ המבקשות אלה מתקלקלות — יסוד להם אין בצבא להתקלקל עלולות בנות

ב א
ישראל כמו ארץ עוד היתד, ״אילו מאיר: גולדה מפא״י מזכירת •
לשם.״ יורדת הייתי
 במדינה: השלטון דרכי על אחרונות, ידיעות עורך רוזנבלום, הרצל הד״ר •

כלשהי." פשרה שמושגת עד יותר, לירה פחות, ״לירה

ל ו ל א
החיה מתים ניתוחי על ״הוויכוח :לורנץ *טלמה אגודת־ישראל ח״כ •

הכנסת.״ את
את לפטר בתובעו סבאג, גסי בדימונה, המקומית המועצה ראש •

לדימונאים!״ ״דימונה במקום: והדרוזים הבדואים הפועלים
יודעים המשפטנים ״כל העליון: בית־המשפט נשיא לשעבר אולשן, יצחק •

אותו.״ להכיר הצליח לא עוד אחד אף אך סביר, אדם זה מה
 עשר בעוד גם המערך עם לחיות ״אפשר :איטכול לוי ראש־הממשלה •
35האידיאלי.״ הדבר זה אין אך שנים,


