
 נת8ווו7ו לחנו הננסת ידו סגן
ם111אחארא״ יא ״שתוק, :נצרת עיריית וי

 ביקור על דעתד. את ■
 גולדה אמרה סיפקו ג׳׳דזף

איר  כאשר במרומז, מראש, מ
מתווכ לכמה בכנסת השיבר.

ש סיפור הזכירה היא חים,
 כמה פוכנקין יגהק סיפר

 סיפר פעם, מותו. לפני שעות
כש בפולין. נאסר טבנקין,
 בו מצא לתא, אותו הכניסו

בהי ששיחקו ״גויים', כמה
 את ראה מהם כשאחד מורים.

 על נהמר ״בואו :אמר טבנקין,
ה הזה!״ היהודון של המעיל

״קו (לדבריו): טבנקין לו שיב
 אלא יהודון, לא אני כל, דם

 המעיל על תהמר שנית, יהודי.
שליו״ ולא שלך,

ב הומור לו יש מי ■
נאו בשעת נתגלה זה כנסת?

 בהשיבה מאיר. גולדה של מה
 לדמוגרפיה״, שה״מרכז לטענה
 עושה אינו במשרדה, הכלול

 התחילה הילודה, לעידוד די
לדמו ״המרכז להגיד: גולדה
ו בעצמו...״ יכול לא גרפיה

להמ איך לדעת מבלי נעצרה,
כמה הפליטו ברגע בו שיך.

 משה הקואליציה, לראש רמזו
ל רגע אותו שיישב כרעם,

 אולם אותו. יעיר שלא ידו,
ה חוכמות, יודע אינו ברעם

 סורקים סורקים. את מייד עיר
 מקום לו בחר ממקומו, קם

 הרבים המושבים בין אחר,
ריקים. זמן אותו שהיו
 אחרת מעניינת חווייה ■
 ביקר כאשר לסורקיס, היתד.

 ועדת־ בראש נצרת, בעיריית
 ישיבה נערכה לכבודם הפנים.

מ אחד העיריה. מועצת של
 על והתלונן נאם רק״ח נציגי

 ישיבת- לוועדה שעורכים כך
 למושל-המחוז כמו קבלת־פנים,

 דבריו באמצע בשעתו. הבריטי
 סגן ראש־העיריה, אותו שיסע
 פייף־אל־ידץ הכנסת יו״ר

 ״שתוק, בקריאה: אל-זועכי,
 נדם הקומוניסט חארא!״ יא

 ש־ ״חבל סורקים: העיר מייד.
בכנסת!״ כך לעשות אי-אסשר

ממלא יפרח יהונתן כח״ ש
ה סיעת ״מצליף״ תפקיד את

ב נופל זה ובתפקיד מערך,
הנואמים, לדוכן לעלות חלקו

 זו שזכתח, היחידח האשת חשבוע וזיתהוידן דפנה
 התואר את לקבל ברציפות, הרביעית השנה

 ״תיירן התואר קול. משה שר״התיירות של מידיו מצטיין״ ״תיירו
 שהוציאו תיירים מספיק ארצה להביא שמסייע למי ניתן מצטיין״

 באשר עשר בת שחיתה חיפה, דפנה ויותר. דולאר מיליון פאן
 לה וקרא צנועה נסיעות סוכנות הקים לבונטין, אריח אביה,
הנו בחברה פעילה למנהלת בינתיים חפפה טורט״, ״דפנה בשמח
משלו מעט ללא אחראית היא פך ובתוקף שמה, את שאת

המדינה. לקופת באמצעותה שזרמו הדולאר מיליוני שת

 מדברת: במקהלה כמעט ח״כים,
 :הליצנים ילדים.״ ״לעשות

הורו יגאל צדוק, חיים
גולן. ויצחק ביץ

 זקוקה היתה הכנסת ■
הש שהתחילה לפגרה, מאוד
 זה נאומה בעת :ולראייה בוע.
 סגנה, ישב ראש־הממשלה של

ה שולחן ליד אלון, יגאל
 שעון היה ראשו וישן. ממשלה

 שנרדם פעם וכל זרועו, על
ונפל. נשמט

 בחלקו נפל דומה גורל ₪
ה של ועדת־הפנים יו״ר של

 בעת סורקים. מרדכי כנסת,
 נרדם. הוא הוויכוחים, אחד
לכך, לב ששמו ח״כים כמה

 משרדי רוב על הדיונים בתום
 הצעת- את ולהציע הממשלה,
 ל- רושמת ״הכנסת הסיכום:

 ה...״ שר הודעת את פניד.
לכי יפרח זכה מכך כתוצאה

ה ויש המסכם״, ״יהונתן נוי
 בלילה מתעורר שהוא אומרים
לפ רושמת ״הכנסת ומכריז:

ניה...״

ב ״אופוזיציה״ זה מה ש
ישע ישראל כח״ ?״ עברית

 בכנסת בוויכוח התעקש יהו
מיו שאינן ״סיעות על לדבר
 כגץ מנחם בממשלה״. צגות

״אופו להיקרא תבע התרעם,
 שלו: על עמד ישעיהו זיציה״.

 לד במילה להשתמש נאה לא
שב־ ״הצד בגץ: הציע עזית.

לקראת השבוע, חולקההאחרונה ההמצאה

 שהוא הוא שבלוח המיוחד שנה. ללוח כהצעה מסחריות לחברות
 אחריו, הבא לחודש ומעבירים חודש שכשניגמר כך מקופל
קייזר. אבה הדוגמנית ומן המזלות משרשרת נוסף חלק מתגלה

ה נכון יצחק ואילו נגד״.
 הצעות שכנגד״. ״עזר ציע:

 ״תנגיד״, ״תנגודת״, :אחרות
״נגדיה״.

הש שנערכה החתונה ₪

 בחולון ארגמן באולמי בוע
ל אכל הקהל עליזה. היתד.

 ידי לחצו והכלה החתן שובע,
 ניגנה. והתיזמורת האורחים

 התיזמורת השמיעה השאר בין
מתוך המנגינה את פעמים כמה

 מהכפור. שחזר המרגל הסרט
 מי ערך החתונה את :פלא לא

 הישראליים רב־המרגלים שהיד.
 לבן לדץ, וולפגאנג בקהיר,
שח אחותו ♦אקין מ
 עוברת הקיבוץ במת ש

מת הבמה מהפכני: תהליך
 של בבימויו להעלות, כוננת

 בשם מחזה תמיר, ארנון
ב שיעסוק בארבע דימדומיס

 הצליח המחזה הסמים. נושא
 של הרפרטואר בוועדת לעבור

 אבל קטן, ברוב הקיבוץ במת
 מצד חריפה התנגדות לו יש

 הקיבוצים של התרבות רכזי
 מספיק אינו המחזה כי הטוענים

חיובי.
 פנה לגמרי שונה לכיוון ש

 עתה העורך הצעיר, התיאטרון
 של נאום פי על למחזה חזרות
ב שהושמע כצנלסון כדל

 המספר 1944ב־ מפא״י ועידת
 ודרכו כצנלסון של ילדותו על
ב הסוציאליסטית. הציונות אל

משתת שמטה, ששמו מחזה,
בוסתן. תיאטרון חברי פים
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 את רשמית הפסיקה אטרון

 ביום אך מזמן. כבר הופעותיה
 בכל הופיעו האחרון השבת

 יענקלה זינגר, גדעון זאת
 שפר, ו-ראובן כן־סירא

 הרביעייה. חברי מתוך שלושה
ה תערוכת בפתיחת זה היה

 כנימץ הצייר של ציורים
 דו- ברזיל יליד כובכינדר,

שנער חייל, ברור קיבוץ צא
ה כשנתבקשו ביפו. בביתו כה

 הפונץ׳, במזיגת לעזור שלושה
 וראובן גדעון יענקלה, ערכו

ב פנטומימה של זוטא הופעת
מיטבה.

 בין שפרץ הסיכסוך ₪
 לבין נתן אייכי השלום טייס
ל מסעדתו ומנהל הטוב ידידו

 שהגיע ינוקא, משה שעבר,
מש תביעות שתי להגשת עד

 זה השניים שהגישו פטיות,
 ברוח להתחסל עומד זה, נגד

 ואייבי ינוקא כנראה. טובה,
 התביעות את לבטל הסכימו

 הסיכסוך את ולמסור ההדדיות,
 אחד בורר. להכרעת ביניהם
 שמי היה, בבוררות התנאים

לע מתחייב בה, שיזכה מהם
 אלף של בסכום סעודה רוך
המשותפים. לחבריהם ל״י

ו ו ו  תחדש בתקליט בני״משפחתו את לשתף ותחליט המזמרות במשפחות תתקנאוותן ו
 בן שחר ואחיו ,15ח־ בת גאוות דודו, של אחותו מוציא. שהוא ולנוער לילדים

בשיריו. החוזר חפזמון את הבכור אחיהם עם ביחד שרים וחם חקלטות ליום מחיפה במיוחד תגיעו ,11ה״
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