
 הצדיחה שהממשלה היחיד■ .!הדבר
■ריב אמר השעון,״ וה - קדימה 1י1לה

ל ממשיך דיין משה 8
 פעם בכל בכנסת להצביע בוא

הקו יו״ר על-ידי נקרא שהוא
 ורטמן. .משה ח״כ אליציה

 עזר לא שעבר בשבוע אך
 הובסה והקואליציה דיין, אפילו

 ניכר, ברוב האופוזיציה על-ידי
 ח״כ הגיש אותה בהצעת־חוק,

 דיין ארידור. יורם (הליכוד)
מתוצ מרוצה משום־מה, היה,
 שמיפלגתו למרות ההצבעה, אות

לספ לשכנו ואמר בה, הפסידה
 זה ״אם : שחל משה ח״כ סל

 אבוא אני פעם, בכל כך יהיה
שבוע.״ כל לכנסת

הוע בה הכנסת בישיבת 8
 מטעם לסדר־היום הצעה לתה
 ענייני על בגין מנחם ח״כ

 הזר■ יגאל ח״ב הגיב השטחים,
 קריאת- על רבה בחריפות כיץ

 שריד יוסי ח״כ של ביניים
 לתוך צעק הורביץ מהמערך.

 לקריאות- המיועד המיקרופון
תמי דקות חמש משך ביניים

הישי יו״ר כולל כשאיש, מות,
 אינו כן־פורת, מרדכי בה

 שח״כ עד אותו. להרגיע מצליח
״יג :לעברו קרא נכון יצחק

 חלש כל־כך מדבר אתה אל,
 לשמוע יכול אינו שאיש עד

 מצעקותיו חדל הורביץ אותך.״
 כבר ״אתה :נבון לעבר וקרא

שנים!״ כמה שומע לא

 על השבוע דובר כאשר 8'
 להתפטר שרים יוכלו לפיו החוק

 אליה ולחזור בכנסת מחברותם
 כשרים, לכהן יחדלו כאשר
 חיים שר־המישפטים סיפר

 למי אסור באנגליה׳ כי צדוק
 אפילו הפרלמנט, חבר שאינו

 הבית. בפגי לנאום שר, הוא
 שריד יוסי ח״כ כך על הגיב

 יהיה בארץ גם ״אם באומרו:
 שאינם שלשרים חוק, כזה

ב לדבר אסור חברי-פרלמנט
החדש.״ בחוק אתמוך אני כנסת,

 המערך סיעת בישיבת 8
 שעבר, בשבוע שנערכה בכנסת,

 את להפסיק החליטה אשר
הפ המפד״ל, עם המשא־והמתן

 של הדתי חה״כ העת כל ריע
לדברי הכהן, מנחם המערך

 לדבריו, שהתנגדו אלה של הם
עו אברהם ששר-השיכץ עד
לנסיעתו ברמזו לו, העיר פר

 לארצות־ הכהן של המיסתורית
 הבישולים את ״הכהן, הברית:

 תן עכשיו עשית, כבר שלך
להסתבך.״ אחר למישהו

 התחמק ישיבה באותה 81
 ושר־ מיפלגודהעבודה מזכיר

 ממתן ידלין אהרון החינוך
 ״מי :התעלומה על תשובה

 הכהן של נסיעתו עבור שילם
 נלחץ כאשר לארצות־הברית.״

 היה ״במיקרה אמר: הקיר, אל
 בחו״ל, גורן שרמה הרב

 הכהן, עם נפגשתי במיקרה
 לאר־ הכהן ח״כ נסע במיקרה

 ח״כ לעברו קרא צות־הברית.״
 אמוראי: (״עדי״) עדיאל

 המפד״ל עם נשב גד. ״במיקרה
בממשלה.״

 שייכת, הברקת־השבוע 8
 משה לשר-התיירות ספק, ללא

 הממשלה ישיבת בעת קול.
 ארץ־ישראל בנק בנפילת שדנה

 שקודם לאחר וזאת בריטניה,
בבע שרים מיספר דנו הישיבה

 לקואליציה, המפד״ל צירוף יית
 העניינים כי ״נראה :קול אמר

 כמקובל התנהלו הזה בבנק
ודור.״ מדור בישראל

שיינמן פינחס כח״ 8
 את לבטל בכנסת השבוע דרש

 להחלטת והתנגד שעון־הקיץ,
ב השעון את להזיז הממשלה

 כך על הגיב קדימה. אחת שעה
 יריב: אהרון שר-חהסבתז,

שה היחיד הדבר הוא ״השעון
 להזיז הצליחה הזאת ממשלה
 רוצה, שיינמן מה אז קדימה,
זה?״ את גם שנבטל

 עורכי־העיתונים מסיבת 8׳
 עמדה שעבר, בשבוע שנערכה

 העורכים מיסתורין. של בסימן
 האלוף אמ״ן, ראש עם נפגשו

ב לדון כדי גזית, שלמה
 אגר־ ועדת דו״ח של השלמות

 באומרו: אותם הפתיע גזית נט.
 הדו״ח את קראתי לא ״אני

 אקרא אקרא, וכאשר החדש,
 הנוגעים קטעים אותם את רק

 גם סודי הוא השאר כל לאמ״ן.
 העיתונים עורכי גם לגבי.״
 את קראו לא כי להודות נאלצו
 משך כולם, שוחחו וכך הדו״ח,
 דו״ח על תמימות, שעות שלוש
אותו. קרא לא מהם שאיש

 של לאשתו כי מסתבר 8!
 של הראשון הממשלה ראש

 היה בן־גוריון, פולה ישראל,
 בפרק נתגלה הדבר נבואי. חוש

 בשבוע שפורסם שרת מיומן
 שרת מצטט בו במעריב, שעבר

 לדבריו זועזעה אשר פולה, את
 בן־גוריון עמד בו האופן מן

 פולה אז אמרה שרת. את לסלק
 מגרשים ״כך :התייפחות תוך

ציפו ואישתו שרת (את אותם
 יכולים אותנו גם הן רה)?
 כעבור ואומנם, כך.״ פעם לגרש
 בן- גם גורש אחדות שנים

 בצורה מיפלגתו על-ידי גוריון
פחות. לא מכוערת

 נעימה בלתי תקרית 8
 בכנסת שעבר בשבוע אירעה

 יעקובי גד ׳שר־התחבורה בין
 הזמין השר הכנסת. סדרני לבין
 של דוברו את לשיחה אליו
 טדי ירושלים עיריית ראש

ה סדרני יהב. יונה קולק,
 ליהב לאפשר סירבו כנסת

 מאחר הכנסת, למיזנון להיכנס
 מתאים. אישור בידו היה שלא

 המיסדרון אל יעקובי כשיצא
 מהסדרנים ביקש ביהב, ופגש

 הם אבל להיכנס, ליהב לאפשר
 לא עוד כל בסירובם. עמדו
ממודי אישור להביא יהב יילך
 יעקובי ייכנס. לא הכנסת, עין

לגשת יהב על אסר התרגז,

 למיזנון אותו והכניס למודיעין,
הנדרש. האישור ללא

 גורמים צרורות צרות 8!
 (מפ״ם) ח״כ הכנסת לסדרני

 שד- ועוזר רונן, אליעזר
 צדוק, חיים והדתות המישפטים

ה גוטמן. (״חיליק״) יחיאל
 דימיון לזה זה דומים שניים
 על המציינים והסדרנים, מפתיע

 מי החדש, האלקטרוני הלוח
 ממנה, :נעדר ומי בכנסת נוכח

ומודיעים קבוע׳ באופן טועים

 בעוד בסישכן, נמצא רונן כי
אליו שניכנס זה הוא שגוטמן

להיפך. או —

 שנערכה במסיבת־פרידה 8
 לחיים שעבר השבוע בסוף

 רונן יורם גיל, (״קיימול״)
 את העוזבים אלוני, ויאיר

 אברהם של בביתו הטלוויזיה,
 מסמר־ היה קהטניר, (״כושי״)

 הוא עצמו. גיל חיים הערב
שאיר גדולה הפתעה על סיפר

 שהגיע לפני ערב, באותו לו עה
הטל את ״פתחתי למסיבה:

ראיתי מה ■תאמינו ולא וויזיה,
 בכבודו- ניסן אלי את -

 לא הוא שר, לא הוא ובעצמו.
חופשי.״ דיבר הוא רקד,
 ממנה מסיבה, לאותה 81

 מספר הפגנתי באופן נעדרו
 טסלר, כשמעון עובדי־חדשות

 אורגד, אריה פאר, דני
 החדשה והכוכבת רז, *טרי

 כר״ הישראלית הטלוויזיה של
 אחרים, הופיעו גיא, מיוג
 למחלקת שייכים אינם אשר

 הטלוויזיה מנכ״ל כמו החדשות,
מר והבמאי צוקרמן ארנון

 קירשנבאום. (״מוטי״) דכי
חיים הסביר הזדמנות באותה

 (״רוני״) רון הצליח כיצד גיל,
 כדי לקפריסין, לנסוע פן־ישי

 האחרונים האירועים את לכסות
 ״מנהל גיל: סיפר השכן. באי

 לא גיל, צבי מחלקת־החדשות,
 שרוני מזה כל־כך מרוצה היה

ארו כה מולדת בחופשת !נמצא
 ידועים הם והרי בארץ, כה

 כשהתחיל גדולים. כ,אוהבים׳
 :גיל לו אמר בקפריסין העניין
 תיסע שאתה מוכן אני ,רוני,
 מקפריסין ■אחד: בתנאי לשם,
לוקח אלא לארץ׳ חוזר לא אתה

 ונשאר לגרמניה׳ ישר אווירון
״,שם.

 של מדור־הקולנוע קוראי 8■
 מבקר־הקולנוע כי לב שמו דבר,

 רב״ זאב העיתון, של הוותיק
 בעיתון, יותר כותב אינו נוף*
 חדש עיתונאי תפס מקומו ואת

מע לחברי רק קיר״ה. בשם
 מאחרי כי ידוע העיתון רכת

 צעירים מיספר עומדים קיר״ה
 ראשי־תיבות להם אימצו אשר
 יורשי ״קבוצת האומרות: אלו,

 הגדול.״ רב־נוף
 סיר־ של בהקרנת־פכורה 8

ירו הילטר למלון טון*פירסומת
 בקרוב, להיפתח העומד שלים

 בהילטון שעבר בשבוע שנערכה
 יחסי־הציבור איש בא תל-אביב,

 מי■ קופל, חברת־הנסיעות של
 סטולוביצקי (״ג׳וחה״) כאל

 הסירטון. מפיקי אל בטענות
 כל את ״הראיתם ג׳וחא: אמר

 ירושלים, של היפים האתרים
 החדש, הילטון את גם ביניהם

 הראיתם.״ לא אחד אתר אבל
 הוא אתר לאיזה נשאל כאשר

 המלך ״למלון אמר: מתכוון,
 לרשת- כידוע, השייך, דויד״

ב להילטון המתחרה המלונות
ארץ.

1 1(1 3 1 1 אי־ אשר הידוע, המולטי-מיליונר 1 1
 ובילה שלו האימפריה את בד י ■■■* ״וי■

 הכלפלי עולמו את הן אלה בימים מחדש במאסר, רבים חודשים
 במדור שפורסמה בתמונה שלו. הסוערים חיי־החברה את והן

 נראה החודש, בתחילת ה״טיים״ של האירופית במהדורה ״אנשים״,
מו רבים ישראלים אשר יפהפיות, צעירות שתי בחברת קורנפלד

מוע שהיו מי אביגזר, וסילביה דבי אלא אינן כי להישבע כנים
 בשנת הזה״ ״העולם של ״מלכת-המים״ בתחרות סופיות מדות
 על המקובלות נשות־חברה להיות הצעירות שתי הפכו האם .1972
ז מטעה אך מפתיע דמיון שזהו או הבינלאומי, העסקים עולם

לשווא ניסו דורה, אשתו עם 1
* * י י *1 • י *־ י י י י ' במיסעדת- ליבם את לסעוד י

 ישעיהו המיסעדה, בעל אלכסנדר. נחל של חופו שעל הדגים
 לנחל עד מגבעת״חיים הדרך כל שנסעו בן-אהרון, לזוג הסביר זכריש,

מישרד-הבריאות. הוראות על״פי נסגרה המיסעדה כי אלכסנדר,

19259 הזה העולם




