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לשוני רב־
ד,צ־ את לנדאו חיים ח״כ הגיש מדוע

 (ראה תמונות־העירום נגד שלו עת־החוק
 גח״ל מח״כי אחד לפחות קורא־יקר)? מדור
היתר. האמיתית המזנה כי החשד את העלה
 המפלגה מטעם גח״ל סיעת ראש את לנגח

 רי- כי רימלט. אלימלד ח״כ הליברלית,
 הוא הכנסת, של ועדת־החינוך יו״ר מלט,

 בנימין בול, השבועון בעל של אביו גם
בשצף־קצף. לנדאו התקיף שאותו רימלט,

 עד # הדיון. בעת נכח לא רימלט ח״ב
 הזכיר לא אבנרי, ח״ב על־ידי שהותקף

 נעשה אחר־כך הזה. העולם את כלל לנדאו
 לעבר לנדאו קרא יותר. משולהב הוזיכוח
סכסואל־דמוקראטי!״ מישטר נגד ״אני אבנרי:
 הוא סכסואל־פאשיסטי ״מישטר אבנרי: השיב
 ללא השר אחר, גח״ל איש <• טוב?״ יותר
ב שעבר בשבוע ביקר ספיר, יום!? תיק
 הכפר של הכפריים השומרון. מכפרי אחד
 זוג למצוא שנים, 47 לפני לו, עזרו הזה

 בפתח־תקוזה. הספירים ממשק שנגנב סוסים ^
ל השעה הגיעה הודיעו, הם עכשיו, אבל
 שיסייע השר את ביקשו הם תמורה. קבל
 הטרקטורים שלושת את בחזרה לקבל להם
• להם. החרימו שהשלטונות הכפר, של

ש כפי וייצמן? חיים את מרגיז היה ומה
 התל־אביבי היבואן עכשיו זה את מזכיר
 הנשיא של מזכירו שהיה קמחי, יגאל

 שהפעילות וייצמן את הרגיז די זה הראשון.
המדי חוקי על לחתום היתד, שלו העיקרית

 אפשרות בלי לגמרי, שיגרתית בצורה נה׳
 לגרוע או משהו להוסיף או משהו לשנות
 אחד כל על לחתום גומר היה כאשר משהו.

כדרוש, חוק, כל של ההעתקים מארבעת
 תשומת את ולהסב לקמחי לפנות נוהג היה
בן־גוריון, של הסופית שהנו״ן לכך לבו

 שוב כראש־הממשלה, החוקים על שחתם
שלא עד מקום, הרבה כך כל תפשה פעם

 • כדבעי. לחתום לוייצמן אפשרות היתד,
 הרחו־ השבוע העלתה מווייצמן אחר זכרון

כפקי היא, זאת היתד. גמר. שרה בותית
 את וייצמן לחיים שהביאה משרד־הפנים, דת

 לה עשה ומה שלו. הישראלית תעודת־הזהות
 לה נתן הוא זה? היסטורי ברגע וייצמן

 את ״הרכין גמר: של בלשונה או, נשיקה.
ה לאם גם !• נשיקה!״ לי והרעיף ראשו
 עת זאת היתד, מיכאלי רבקה מצפה

ב הלימודים שנת פתיחת לרגל זיכרונות.
 פעם היתד, היא שגם נזכרה אוניברסיטה

 בינלאומיים. וליחסים לפילוסופיה סטודנטית.
 <• אחת. שנה רק מעמד החזיקה היא אבל

ב ללכת ממשיך פורת טוכה ולזמרת
 בסרט, שם מופיעה כבר היא עכשיו טהראן.

 רב־ כידוע, הוא, ומלאך המלאך. שירת
 גם קולה את פורת משמיעה לכן לשוני.

 <• בצרפתית. וגם בעברית גם בפרסית,
 לזאת זה השבוע נישאו פשוטה בעברית

 ו־ לשעבר, אסיר־עולם ),25( בולקין אלי
 הנשו־ לשעבר. יצאנית ),22( נזרי פרלה

 שהיא עד בני־הזוג, את שינו כך כל אין
 פועל והוא כריכייה עובדת להיות החליטה
בנגרייה.

פטנט
שלתי ממ

 כן־הרצל, יעקוב של בערב־ראיונות
 מרדכי אגד, ומנהל מפא״י ח״כ ניתח

 חברי משכורת מיבנה את עופר, (״ג׳דה״)
היבח עם כי סיפר השאר בין הקואופרטיב.

 אח להעביר רצה הוא השישית, לכנסת רו
ה מן ולקבל לקואופרטיב, כח״כ משכורתו

 חבר. של הרגילה המשכורת את קואופרטיב
 רעמי־הצחוק לקול בן־הרצל, אותו שיסע

 משכורת שזו מפני ״בוודאי, הקהל: של
 המשכורות בעיות את # גבוהה!״ יותר

ב בכירים ממשלתיים פקידים פתרו שלהם
שטיינברג שעוזי אחרי אחרת. צורה

מש עם כי חוץ, מטבע נציב להיות הפסיק
להס יכול היה לא הוא ל״י 1300 של כורת
 החשב של לבעיות מהיר פיתרון מצאו תדר,

 שתי לו סידרו כן־דרור. דוב הכללי,
 וד משכורות. שתי לו יש ולכן מישרות
 כספי יועץ של זאת היא השנייה מישרה

 שר זאב הפטנטים ורשם ישראל. למוזיאון
 ישראל, בנק של המשפטי היועץ גם הוא
 ועכשיו משכורת. חצי תמורת רק אבל

 בזמנו המציאו הזה הפטנט שאת מתגלה גם
ה הכנסות על הממונה אז שהיה מי בשביל
 שלו השנייה ר,מישרה שרף. זאב מדינה,
 האדם לתרבות המכון יועץ של זאת היתד,

 כמנכ״ל כיום שמשמש ומי כזה). דבר (יש
אל 10 איזה הרוויח גולן, דויד שרף, של
 הוא מקורית. בשיטה כן גם נוספים פים

 • ישראל. בנק בשביל עבודת־מחקר עשה
ש דר, צבי היה במועט המסתפק גדול
 החודש. ושפרש לדרר, כפרנץ פעם ידוע היה

 בראשה הצבאית, התעשייה מניהול ,69 בגיל
 החוזר דר, האחרונות. השנים 17ב־ עמד

 אליו להעביר לא ביקש חפצי־בה, לקיבוצו,
 המשק. של מהמרכזייה טלפוניות שיחות

 זה דר על אגב, לו. שיכתוב לו, שיצטרך מי
 ההחלטות ״כל שאצלו בתע״ש אומרים היו

 דר.״ צבי של הפה — אחד פה מתקבלות
 טוב כך כל רבץ לאה יודעת ומאיפה

 האחרון במסעה הוכיחה שהיא כפי אנגלית,
 מורה היא מאוד. פשוט זה בארצות־הברית?

 הגדה על שומר ומי • במיקצועה לאנגלית,
 שר־הדתות, של הבן הסואץ? של המזרחית

 המגדיר מזוקן, מיקלען ורהפטיג, יעקב
 מפני ארץ־הקודש על כ״שומר תפקידו את

ה בן־ד,טובים לא הוא אבל פרעה.״ רכב
 האיזור מפקד של המזכירה בשטח. יחיד
 של בתו קול, יהודית בשם חיילת היא

מש לא בשורה # שר־התיירות־וד,פיתוח.
 העוגן, מקיבוץ לחייל השבוע הגיעה מחת

 צנחן שמעוני, לדויד הודיעו הרופאים
ש ירושלים, כיבוש בעת בקרסולו שנפגע

את לעשות. אי־אפשר עשו שהם ממה יותר

החופה) (אחרי בולקין ופרלה אלי
הנגרייה! אל הכריכייה! אל

 אי־אפ־ כף־הרגל אצבעות את המפעיל העצב
 היה דווקא ולשמחוני לחיים. להחזיר שר

 רגליו, באצבעות תחושה לו שתהיה חשוב
 ול־ ארוכים למירוצים הארץ אלוף הוא כי

ריצות־שדה.
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