
ם עזרת שי תל הנ מערבי בכו ת1מל ה כ ל  כ
ם שיפתוני ש - ב ב לרחצו וי ב1ש1 שו

 שלא במינו, מי״וחד הווי 8
 גולדה, של בממשלתה קיים היה

 למשל, כך רבין. בממשלת נוצר
להר החדשים השרים נוהגים

 על זה להתלוצץ לעצמם שות
 בדיחות ולהמציא זה, חשבון

 הם אותן לממשלה, חבריהם על
 הבדיחה רבה. בהנאה מספרים

 לשר־ההסברה שייפת האחרונה
 מתייחסת והיא יריב, אהרון

 גלילי. ישראל לשר־בלי-תיק
 ״עצרו לשומעיו: מספר יריב

שו וכשהשומעים גלילי!״ את
 הוא ?״ מה ״על : בתדהמה אלים

ב — שוטטות ״בעוון משיב:
ממשלה.״

 סערו עוד הרוחות כאשר 111
ל התוכנית ביטול על השבוע
 (״אריק״) אריאל ח״ב החזרת
 אכ״א ראש סיפר לצה״ל, שרון
 גידרץ, (״מוסיק״) משה אלוף

 חודשים לפני עד שהיה מי
 כיצד רד, טל מנכ״ל מיספר

 שר־ על־ידי לצבא חזרה גויים
 דיץ. משה דאז, הביטחון

 אלי טילפן ״דיין :נידתן סיפר
 ואז בוא!׳ ,מוסיק, לי: ואמר

להתגייס.״ הלכתי
האירו הפרלמנטים חבת :■

המבק ישראל, אוהת פאיים,
 הוזמנו בארץ, אלה :;ימים רים

שנערכה הגיגית, לארוחת־ערב

 על־ידי בחיפה, דן־כרמל במלון
 אלמוגי. יוסןת העיר ראש

 נוכח למקום, אלמוגי כשהגיע
 התחילה, לא עדיין הסעודה כי

וה מסודרים, אינם השולחנות
ממ עדיין רמי־המעלה אורחים

 לערוך שיסיימו למלצתם תינים
 התרגז, אלמוגי השולחנות. את

 חדר־האוכל על לאחראי קרא
ה לביזיון רמז תוך לו, ואמר

ב שנערכה הממלכתית סעודה
 ריצ׳ארד הנשיא לכבוד כנסת

 הכנסת, לא זה -כאן :גיכסון
 אז — ניכסון הנשיא לא ואני
במא רק הביתה!״ הולך אני

את לשכנע הצליחו רבים מצים

האור עם יחד להמתין אלמוגי
בפניהם. ולנאום חים,

 תפקיד על נאבק כשעדיין ₪
 יצחק הוזמן ראש־הממשלה,

ץ  אוניברסיטת נשיא על־ידי רב
 לנאום רפאלי, אליעזר חיפה.
 תעו־ חלוקת של הראשון בטכס

 רבין באוניברסיטה. דות־הגמר
 ייבחר שאם לרפאלי אז הבטיח

 ואם לנאום, יבוא הרם, לתפקיד
 השבוע ינאם. לא ייבחר, לא

לפ רפאלי על־ידי רבין נדרש
 לדחות נאלץ החוב, את רוע

 ולנאום אחרות פגישות מיספר
הבוגרים. בפני

 ממיסעדות־ אחת מנהלי 58
 לקרוא נדהסו ביתשלים הפאר

 ראש־ד,ממשלה, כי בעיתונים
 כארוחת־ אוכל רבין, יצחק

ו אבטיח פלח שלו הצתריים
 על לו המובאים לבנה, גבינת
 כי ידעו הם למשרדו. מגש
 מלאות, ארוחות מקבל רבין

הנשל מנות, מיספר הכוללות
 למישרד מהמיסעדה לו חות

 של נהגו על־ידי ראש־הממשלה
ש חשש מתוך ראש־הסמשלה.

 עבור ארוחות מזמין מישהו מא
ב אותן !ואוכל ראש־׳הממשלה

 ה־ ממנהלי אחד טילפן עצמו,
 ראש־הממ־ ללישכת מיסעדה

העניין. את לברר כדי שלה,

 שהעיתונאית, נסתבר בבירור
 האבטיח על הסיפור את שכתבה

 אנשי־ על־ידי הוטעתה והגבינה,
 ראש־ של זריזים יחסי־ציבור

הממשלה.

 הוא מאז הראשונה בפעם 8'
 הראה כראש־ממשלה, מכהן
ש הכנסת, בישיבת רביו יצחק

 סימני שעבר, בשבוע נערכה
 פעמים מיספר והתפרץ רוגז

 כשניגש שונים. חברי-כנסת על
ה מצליף־המערך רבץ אל ש  מ

 אם עימו להתייעץ כדי זרממן
ב לדון להסכים המערך על

בן־פורת, מרדכי ח״כ הצעת

הת דיץ, משה על־ידי שנומקד,
 מהמקום אותו וסילק רביו פרץ

 לבלבל ״■תפסיק של בתנועה
 ח״כ דרש כאשר המוח.״ את

ל אולימרט אהוד הליכוד
ה באחת חוזרת, ספירה ערוך

 לעברו: רבץ התפרץ הצבעות,
הצ הזמן כל רוצה אתה ״מה

 של נאומו בעת ?״ חוזרות בעות
 כל רבין הציץ כגין מגחם

 העיד שבגין עד בשעונו, העת
 רבץ קרא בתגובה כך. על לו

חוצפה!״ ״זו לבגין:
 משתמש שהליכוד למרות 8
 בכנסת, קריאות־הביניים בזכות

 לטעם ומעבר מעל פעם ולא
 מנחם הליכוד מנהיג הרי הטוב,

 לו שיקראו אוהב אינו בגין
 נאומיו־ בעת קריאות־ביניים

 עלה האחרון הרביעי ביום שלו.
 הצעה להציע כדי לדוכן בגין

 יוסי (המערך) ובשח״כ דר,3ל
 בקריאות־ לו הפריע שריד
 :באיום בגין לו השיב ביניים,

 בקריאות־ביניים, תמשיך ״אם
!״שריד ממך יישאר לא

ש ההצבעות אחת בעת ■
 בכנסת, שעבר בשבוע נערכו
 חברי־ שני ה״ושב־ראש מינה

 מהמערך רונן אליעזר כנסת,
 מהליכוד, דרדבלם ומתתיהו

 כשהגיעו הקולות. את למנות
 הרגיש האופוזיציה, לספסלי

 בסדר לא משהו כי בגץ מנחם
 לעברם: קרא והוא בספירה,
 ?״ סופרים אתם שפה ״באיזה
 במקהלה: לו השיבו השניים

 בחר היו״ר ואמנם, ״בספרדית״.
 מוצאם אשר חברי־כנסת, בשני

 קל להם והיה מדרום־אמריקה,
בשפת־אמם. לספור יותר

 דרו־ הפנה ספירה באותה ■
 רונן של תשומת־ליבו את בלום
מה בן־פודת מרדכי לח״כ

 עם יחד שהצביע קואליציה,
 למנות סרב רונן אולם הליכוד.

 בן־ את ״עזוב באמת: אותו,
נחשב■״ אל שלו הקול פורית,
 בכנסת שנערכה בהצבעה 8

יצ של הצעה־לסדר־היום על
 השטחים, בענייני רפאל, חק

 רפאל של סיעתו חבר נראה
 כיונה, הידוע מלמד, אכרהם

 נמוך ידו את מרים כשהוא
 הכנסת שמזכיר כת מאוד,

 את מנה אשר לדרך, נתנאל
 רק אותה. יראה לא הקולות,

 סיעתו, מחבת צעקות לאחר
 היד את להרים לו קראו אשר
ש כנער מלמד, הסמיק גבוה,
 אותה ונשא בקלקלתו, נתפס

מעלה.
איר בלתי־נעימה תקרית 8

 של עוזת בדאון, לחיים עה
 ושר־החוץ, ראש־הממשלה סגן

 עמד שהשר בעת אלון, יגאל
 בארצות־ לסיות מלוד לצאת

 להיכנס ניסה בדאון הברית.
 בנמל־ החשובים האנשים לחדר

 מסיבת־ אלון ערך בו התעופה,
 בפתח השומרים אבל עיתונאים,

 כשניסה להיכנס. לו נתנו לא
 הוא כי אותם לשכנע בראון
 לו: השיבו השד, ישל עוזרו

הו שד־החוץ שעוזר ייתכן ״לא
מ חולצה ועם סנדלים עם לך

הגי כאשר רק למכנסיים.״ חוץ
 המישרד, של נוספים פקידים עו

 וענובים חליפות לבושים שהיו
 מישרד־ לאנשי כראוי עניבות,

 השומרים בפני שזיהו החוץ,
להיכנס. לו ניתן בראון, את
 ארצות־הברית לשגריר 8!

 היתד, קיטינג קנת בישראל
 תאוגת־עבודה. שעבר בשבוע

 חילק שהשגרי׳ר בעת זה היה
צעי לעשתת מילגות־לימודים

 מרוסיה. חדשים עולים רים,
 המתאבק החדשים, העולים אחד

ידו את לחץ דרדקמן, אריק

 ויעקב צה״ל גלי ערפו אותו מיוחד, בערב ביותר המבריקה פעה
 אישיות, שאלות של 300ה״ התוכנית לכבוד אגמון, (״יענקל׳ה״)

 אבי־ הרב בתל-אביב. התיאטרון״ ב״מועדון שעבר בשבוע שנערכה
 אגמון של המרואיינים כי אגמון, לעבר בקריאת-ביניים קרא דור

 כשביקש לבמה. והוזמן אישיות, שאלות אותו לשאול רוצים
 האלוף ״כור״ מנכ״ל לבמה עלו הקהל, מקרב שואלים עוד אבידור
 בקרב זכתה השלישיה גורן. דינה והעיתונאית עמית מאיר (מיל.)
גורן. (עמית) האלוף (אבידור) הרב לכינוי במקום הרב הקהל

 רבה, כד, בחוזקה השגריר של
 היה יכזל לא שקיטינג עד

 משך אותה ולהפעיל להמשיך
ארוכות. שעות
 הכותל על הממונה הרב 8
 רב הרב מישרד־הדתות, מטעם

 הוא כי לאחרונה גילה פרדה,
 לרחוץ פעם מדי להורות נאלץ

 בעזרת־ הכותל אבני את ולמרק
 היו אילולא :הסיבה הנשים.
בעזרת־ האבנים את רוחצים

 לפחות יקרים שהם מלונות שני
 טתם אסטוריה, הואלדווף כמו

בכי פקידי־ממשלה מתגוררים
 בארצות־ ביקורם בעת רים

 הרב כי טען איינהורן הברית.
 עבודת־ זה) (בסיורו ״עבד גורן
לנוח.״ ומבלי לאכול מבלי פרך,
 ז׳בו־ זאב של נכדתו 8

 הפרוס־ של ובתו ז״ל טינסקי
 ז״ל, ז׳כדטינסקי ערי סוד

היא אף שעבר בשבוע כתבה

ה בין בהצגה ישב בתי־הסוהר, שרות נציבניר ארה
 אריה עורך״הדיו ובין דונביץ נתן עיתונאי

 משך קלארספלד. ביאטה במישפט לאחרונה שהתפרסם מרינסקי,
במ נהג לניר המתין ההצגה, נערכה בהן תמימות, שעות ארבע
 חזרה אותו להסיע בדי בחוץ, שחנתה מכונית״שרד בתוך דים,

בעצמו. נוהג שניר למרות וזאת — בפתח״תקווה לביתו

מטבי מאדימות היו הן הנשים,
 שם שמשאירות ה־שפתונים עות

האטים. את המנשקות הנשים
 יופ!! איש־המיסתירין 8'
ל השבוע טילפן גכעץ ג׳י

 (ל״ע) ח״כ את וביקש כנסת
 ל- אמר גבעון זיידל. חילול
 להיפגש מבקש הוא כי זיידל
 זיידל מאוד. חשוב בנושא עיסו

 לו סידר לכנסת, אותו הזמין
 הח״כים. למיזנון אישור־כניסד,

 הסתבר גבעון, שהגיע אחרי רק
 זיידל, אל דבר לו היד, לא כי

 באי- לזכות רצה שפשוט אלא
 לפגוש שיוכל כדי שור-כניסה,

שובים. אנשים בכנסת

 שמע בטסת, כשהיה 8
מ גורדון, אורי כי גבעון
 שהיד, העבודה, מיפלגת עסקני

 במקום, עת באותה הוא אף
 מיספר בידיו מצויות כי מספר

 ידועים, ציירים של תמונות
 לממד. אורי רוצה היד, אותן

 פותח הוא כי מייד גילה גבעץ
 בקריית־טבעון, לתמונות סטודיו

 כדי פגישה גורדזן עם וקבע
התמונות. את ממנו לקנות
 לישראל, הראשי הרב 8

 שלמה (מיל.) האלוף הרב
שהו ממיכתבים ניפגע גורן,
ש על נגדו, בעיתונות פיעו

 ואלדווף במלון־הפאר התגורר
 בניו־יורק, סיורו בעת אסטוריה,

 אייג■ דויד למזכירו והורה
 אלה. מיכתבים על להגיב ■הורן

על ■הצביע אייגהורן ואומנם,

 בו העיתונים, לאחד מיכתב
 ©מ־ תגועת־חרות, את תקפה
ש על סבה, של תורתו שיכת
 חלוי, מימין בד״ר נזפה
האר מיבשר מחותמי ■היה אשר
 הערבים עם פשרה למען בעה

 סיפרה ז׳בוטיגסקי־רדבין קהגי לאומי. ליסוד ■וממשלת
 לדויד סבה של מיכתב על

 כתב בו .1935 בשנת כן־גוריץ
 יש כי ״בטוחני :ז׳בוטינסקי

 איכפת שלא ציוני של טיפוס
 המדינה. של הסוציאלי הצבע לו

 שאין נוכחתי אילו כזה. אני
 סוציאליות, אלא למדינה דרך

 יצירת את יחיש רק ■שזה או
 המי — אחד בדור המדינה

 מדינת יותר: עוד ומזומן. מוכן
 לאכול יכריחוני שבד, אדוקים,

שחוו עד משחר פיש געפילטע
מסכים.״ —

 נערכה ■מסיבות תחרות 8
 ,■איש־ד,עסקים בין שעבר בשבוע

אפ אל־עד, מנהל שהיד, ומי
ו כן־ארצי, ״)בן<״ ריים

 דבורה האדריכלית רעייתו
 החברה איש לבין גד, (״דורה״)

 השניים חירש. פוקח רד״
 באותו נפרדות מסיבות ערכו
ה שהוזמנו לאחר ורק יום,

המקו לשני כי הסתבר אורחים
קרו אותם בערך הוזמנו מות
 הסכים לא מהמזמינים איש אים.

הת היום למחרת ורק לוותר,
 היתד, פוקד. של ידו כי ברר

 האורחים מרבית העליונה. על
דיוזג עיד אותה למסיבה באו
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