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 ח״כ פגש שעבר בשבוע ■
 סגן את (ליכוד)מודעי יצחק

 יג* ושר־החוץ ראש־הממשלה
ביוע מוקף כשהוא אלון, אל
מו אותו שאל ממישרדו. צים

 נבלה איזה כאן, יש ״מה דעי:
 אלון. תמה י״ ״נבלה ?״ בסביבה

הרבה כל-כך שיש במקום ״כן,

 נבלה,״ להיות מוכרחה עורבים
מודעי. לו ענה

 הליכוד הנהלת בישיבת 1
 עוד שעבר, בשבוע שנערכה

לממש נכנסה שהמפד״ל לפני
 ח״כ הליכוד מנהיג סיפר לה,

 הבא בשבוע כי בגין מנחם
החת במיבצע לפתוח, עומדים

 בקרב הליכוד עצומת על מה
 ה״כ לו העיר המפד״ל. חברי
למ ״צריך :הורביץ יגאל

ל ייכנסו שהמפד״ל לפני הר,
 ראש על־כך ענה קואליציה.״

 אלי* ד״ר הליברלית, המיפלגה
ל צריך ״לא : רימלט מלך
 ימין ביד תחתום המפד״ל מהר.

 וביד הקואליציוני, ההסכם , על
 הליכוד.״ עצומת על שמאל
ועדת־החינוך בישיבת 8

 הרב ח״כ הציע הכנסת של
 בצפת, להקים הכהן מנחם

לקב פקולטה המקובלים, עיר
 יוסי ח״כ לעברו קרא לה.

 בקר־ עתה המתגורר יטריד,
 : לצפת הסמוכה ית־שמונה,

 מיוחדת. בפקולטה צורך ״אין
לקב פקולטה היא הארץ כל
מקבלים.״ כולם — לה
 ועדת־שריכדל- בישיבת 8'

עוד שנערכה ענייני־חקיקה,

 פנה הממשלה, הרחבת לפני
 אז שהיה ומי שר־המישפטים,

 חיים שר־הדתות גם עדיין
 ומי המישטרה שר אל צדוק,

 שר-הפנים עדיין אז שהיה
 ״אדוני בלשון: הילל שלמה

 ומים.״ כמה לעוד שר־הפנים
לצ ענה חייב, נשאר לא הילל

 שר־הדתות אדוני ״כן, דוק:
ימים.״ לכמה
ה הכלכלית הבדיחה ■
 השבוע נשמעה ביותר טובה

 יחד ח״כ מפי בוועדת־הכספים
 אדם :(הליכוד) פלומין קאל

 לירות, 10,000 סך על צ׳ק נתן
 הודעה עם .מהבנק חזר והצ׳ק

 התרגז האיש כיסוי. חוסר על
או ושאל הבנק למנהל וטילפן

200,000 לי שיש ״נכון תו:

 השיב ״נכון,״ בבנק?״ לירות
 עוד לי שיש ״נכון הבנק. מנהל
 במטבע לירות מיליון רבע

 המנהל. השיב ״נכון,״ זרז״
 על צ׳ק לי החזרתם מדוע ״אז

 האיש. שאל לירות?״ 10,000
לי 10,000 אין שלבנק ״משום
הבנק. מנהל השיב רות,״
 חגגו שעבר בשבוע 8

 עובדת את חברי-כנסת חמישה
 הוא הראשון לסבים. הפיכתם

 רבין, יצחק ראש־הממשלה
 בת. נולדה דליה לבתו אשר

 האופוזיציה, מנהיג של לבנו גם
 בן, נולד כני, בגין, מנחם

 הליכוד לח״כ נכד נולד וכן
הת כאשר לין. אמנון (ע״מ)
 כוסית, להרים אלה כל אספו

 חב־ שני עוד אליהם הצטרפו
 נכדים נולדו להם רי־כנסת,
יכ ולא פגרודהכנסת, בתקופת

 אז: המאורע את לחגוג לו
 כן־ציון הכנסת יו״ר סגן

 ד״ר וח״כ נכד, נולד לו קשת,
ה בתו, אשר הלוי, בנימין

 הביאה באנגליה, עתה שוהה
נכדה. לו

 נכה־ פעם כי מסתבר 8
 נכה־מילחמה. תמיד מילחמה,

הקו ראש ורטמן, משה ח״כ
 בכנסת, המערך וסיעת אליציה

 ממילהמת־ צה״ל נכה שהוא
 בנוסף להיות, עומד השיחרור,
 צה״ל, נכי באירגון לחברותו

 מלחמת־ נכי באירגון חבר גם
 בשבוע חזר ורטמן ויאט־נאם.

הפרלמנ המישלחת עם שעבר
 לאחר הרחוק, מהמיזרח טרית
 המישלחת שערכה מקיף סיור

 לקחו מארחיהם בוויאט־נאם.
תר לראות חברי־המישלחת את
 באש ויאט־נאמי צבאי גיל

 ורט־ מעד התרגיל ובעת חייה,
הטי לאחר בראשו. ונפצע מן

 חברי־המישלחת התבדחו פול
 מילחמת נכה הוא שוורטמן

ויאט־נאם.
 בכנסת הארץ כתב 8!

בש לשווא, ניסה גולן מתי
 עם ראיון להשיג שעבר, בוע

ה ברעם, משח שר-העבודה
לא מעיתונאים. בסלידתו ידוע
 השר את לשכנע שניסה חר

 של בראשו עלה נענה, ולא
אני ״בוא, מבריק. רעיון גולן

 בממשלה,״ קורה מה לך אדליף
 הסכים אשר ליברעם, אמר הוא

איתו. לשבת מייד
 גולני, חטיבת חיילי 8!

 תרגיל שעבר בשבוע שסיימו
 חייל לראות הופתעו גדול,
 במסע אליהם שהצטרף חדש

 עם קילומטרים 30 בן המזורז
 רב־ הרמטכ״ל :התרגיל סיום
 גור, (״׳מוטה״) מרדכי אלוף

הכושר. על לשמור שרצה
 (״מנו״) עמנואל תא״ל 8

 קצין־צנחנים- שהיה מי שקד,
 מקורית דרך מצא וחי״ר־ראשי,

 מסי־ במקום מתפקידו. להיפרד
הח כוסית, והרמת בות־פרידה

 מייוח־ צניחה לערוך מנו ליט
 כשהוא פרישתו, לכבוד דת

הראשונה. בדבוקה צונח עצמו
 בין שנערכה בפגישה 8

 לבין אלוני שולמית ח״ב
 רבין, יצחק ראש־הממשלה,

הו בו האחרון, הרביעי ביום
 לראש־דד סופית אלוני דיעה

מהממש פרישתה על ממשלה
״הב לרבץ: אלוני אמרה לה,

ש היא עכשיו שהולכת דיחה
 נעהת־ להיות לי הצעת אתה

פו אני הממשלה. של הטלפץ
פור כבר שבגילי כיוון רשת
 נכנסים ולא זה, ממיקצוע שים

אליו.״
 שנשמעה בדיחה עוד 8

ל הציע שדביו לאחר בכנסת,
 שרת־התיקשו־ תיק את אלוני
 שולמית את דפק ״רבץ רת:

הטלפון.״ דרך אלוני
 דותן דודו בתוכנית 8
 באויב, מעלים קורן ואבי

 הגיבו שעבר, בשבוע שנערכה
 על בדיחות במיספר השניים
מ לבעלי אמונים גוש מיבצע
 בהתנחלות, התומכים כוניות
ב בשבוע יומיים משך לנסוע
 דודו הציע דלוקים. אורות
 עדיין לו שאין ״מי :דותן

 לו ענה בניוטראל.״ שיסע דעה
 מבין שלא ״מי :קורן אבי

ש בממשלה, גלילי עושה מה
גרר.״ יביא
 אירעה חריפה תקרית 8:

ר ח״כ בין שעבר נדשבוע אי  מ
זלמן ח״כ לבין (מוקד) פעיל

החדשה, הקואליציה הרכבת על הישיבות בין שעבר, בשבוע זמן, לו מצאצדוק ח״ם
 תיק את השבוע שהעביר צדוק, התיאטרון״. מועדון ״רביעיית בהופעת לחוות

 המיפלגות על ליגלגה שהרביעייה פעם בכל רם בצחוק לפרוץ לעצמו הרשת רפאל, ליצחק הדתות
בירושלים. הראשית הרבנות להיכל כהגדרה ״דתיקאן,״ במילה השתמשה כאשר ובייחוד בארץ, הדתיות

1 1^1 1|" *0 הופעת־ אשר יפו״, ״היידה ההצגה כוכב הוא 0 1
י י ■י י' * ~ ■ ■ *  ״אל־ באולם שעבר בשבוע נערכה שלה הבכורה יי

 יפו, ״מכבי" של הכדורגל קבוצת של נלהב מעריץ על מספרת ההצגה ביפו. המברה״
 הבמה על נערכה ההצגה בתום מרמורק. ״הפועל״ בקבוצת לשחק ועבר בו בגד בנו אשר

תל־אביב עיריית ראש גם משמאל) (ראשון בר־יותם מילבד השתתפו, בה מסיבה,

מ (ראשון אוננה משה יפו ״מכבי״ שחקן אבנר, 11ה״ בן בנו להט, (״צ׳יצ״׳) שלמה
 המחודשת הצגת״הבכורה אף היתה במסיבה יפו. ״מכבי״ נבחרת שחקני וכל ימין)/

 (בתמונה יורמן סולו הגסים״ השירים ״ערב מפיק של אשתו יורמן, איה הדוגמנית של
 דודה, על־ידי המסיבה באי לכל הוצגה למסלול, עתה חחוזרת איה, השמאלית).

הנאה. של בהבעה לידה (משמאל) העומד שוויצר, דויד בכדורגל ישראל נבחרת מאמן

1940 הזה העולם38


