
שמפניה הפסיד רביו ויצחק המסיבה

1"1^ 1 ל3* 1 ¥ 1 1 1 סיעת ראשי משני אחד 1
 של בוועד־הפועל הליכוד

 שנערך הסוער בדיון התוקפניים אחד היה ההסתדרות,
 וצעקות, ידיים ניפנופי מרוב בוועד״הפועל. שעבר בשבוע

(בתמו ממכנסיו נשלפה וחולצתו נחמני, של לבושו נפרע
 להפסיק מהצלמים ביקש הוועד״הפועל דובר מימין). נה

 עוד כל ואמנם, יירגע. שהוא כדי נחמני, את לצלם
 (עם במריבותיו נחמני המשיך המצלמות, טירטור נשמע

 לצלם כשהפסיקו אולם באמצע), בתמונה למצלמה, הגב
 ועד- חברת היתה הישיבה כוכבת נרגע. הוא אותו,

 את ליוותה אשר זינו׳ אביבה ״תדיראן,״ של העובדים
 בקריאות״ביניים רבינוביץ יהושע שר״האוצר של נאומו

 מזכ״ל בפניה התחנן לדבר לו תני ״אנא, רצופות.
 :זינו אביבה לו השיבה משל. ירוחם ההסתדרות,

שלו.״ מישפט כל בסוף רק 8צועקו אני !יש ״מה

שע בשבוע השני ביום 8! 1
 הוזמן הפיחות, למחרת בר,

 רכין יצחק ראש־הממשלד,
 באר־ עיריית של אורחה להיות
 נא־ אליהו ראש־העיר שבע.

 ה* של הפקידים מכל דרש ווי
 העיר, שערי אל לצאת עיריה
 אל למהר רבין, את שם לקבל

 אותו לקבל בדי מכוניותיהם,
בית־העיריייה. ברחבת בשנית
I I בי של גולת־הכותרת

 א־ היתד, בעיר־הנגב רביו קור
 במלון חגיגית רוחת־צהריים

 כל הוזמנו אליה מידבר, נאות
 ה־ מפקדי מועצת־העיר, חברי

עיתו ועשרה והצבא מישטרה
 אשתו ניהלה הטכס את נאים.

 נא־ כרוריה ראש-העיר, של
 מאוד נהנה ניראה רבין ווי.

 בה מנה כל אשר מהארוחה,
לי 50 למשלמ-המיסים עלתה
 אורחים 70 בה והשתתפו רות,

 אולם ל״י. 3500 :הוצאה סה״כ
 כאשר נפגמה רבין של הנאתו

 זאב המפ״מי, העיר סגן־ראש
 את יעזוב הוא כי הודיע זריזי,

 תוגש אומנם אם אולם־המסיבה
 אשר השמפנייה, לראש־ד,ממשלה

 למנוע כדי בתפריט. הופיעה
 לוותר נאווי החליט שערורייה,

השמפנייה. על
 זקוק היה משל ירוחם 8

 שלו, האגדית שלוות־הנפש לכל
הסו הישיבה את ניהל כאשר

ה של הוועד־הפועל של ערת
הכל המדיניות על הסתדרות,

תכו שהופרעה החדשה, כלית
 הוועד־הפועל חברי על-ידי פות

 ועדי־ד,עובדים נציגי ועל־ידי
 המצב את להשתתף. שהוזמנו
 אפשר ״מה :כך הסביר הכלכלי

 את לתבוע נוכל לא לעשות?
 על תורה, לדין רכנו משה

 חלב זבת ארץ לנו שהבטיח
ע לארץ אותנו והביא ודבש,
נייה.״

III מראש־הממ־ ביקש משל 
 ומשר־האוצר רביו, יצחק שלה,

 שנכחו רבינוביץ, יהושע
ו סוסה, עד להמתין בישיבה,

המתווכ כל דברי את לשמוע
הו אבל הסכימו, השניים חים.
 בשעה לצאת שעליהם דיעו

 לקראת אחרי״הצהריים. שתיים
 עקי' איש־ד,ליכוד קרא הסוף
 נמצא ״אתה בלהט: נון? בא
 השיב !״׳והסדן הפטיש בין

לס כדי בפטישו בנפנפו משל,
 אני ״לא, :תם שזמנו לנוף מן

והשעון.״ הפטיש בין נמצא
■  השבוע שעבר, בשבוע ו

 אפשר צימצומים, על הוחלט בו
 ממשלת ישיבת את לערוך היה

 בארצות-הברית. דווקא ישראל
 שנמצאו השרים ארבעת אל

 שר־התחבורה בארצות־הברית;
אב שר-השיכון יעקוב', נד

 שר-ההסברה עופר, רהם
 ו- יריב (״אהרל׳ה״) אהרון

אפ רפאל יצחק שר־הדתות
 השרים־ את גם לצרף היה שר

 אבא דיין, משה לשעבר
לפגישה ספיר. !פנחס אבן

 היה צריך לא הללו האישים של
הת שרובם כיוון מקום, לחפש
 אסטוויה, וולדורף במלון גוררו
 מנהיג את גם אירח אשר המלון
 וה- ערפאת, יאסר אש״ף
 בניו־ ביותר היקרים עם נימנה
להתאכ נוהג מלון באותו יורק.

 בנק נגיד זנבר, משה גם סן
לצנע. המטיף ישראל,

 מבקר כאשר פעם, מדי ;■
שמו מק״י של הפורש מנהיגה

רו נשיא אצל מיקונים, אל
 צ׳אוצ׳סקו, ניקוליי מניה,

בדי לספר הרומני ממנו מבקש
 לו סיפר האחרונה בפעם חות.

 הבדיחה את לדבריו, מיקוניס,
 אופטי- יש ״בישראל הבאה:
הפסימיס ופסימיסטים. מיסטים

 להיות יכול לא אומרים: טים
 אומי האופטימיסטים רע. יותר
 סיים רע.״ יותר יהיה [דיס:

 ל־ שייך דווקא ״אני ||מיקוניס:
האופטימיסטים."

ב שסובל מי כי נראה, 19
 תל־ עיריית עובדי מקרב יותר,
 בשכונת־ה- מהמהומות אביב,

השכו נציג דווקא הוא תיקווה,
 ועד ויו״ר העיר במועצת נה

 חיים העירייה, של השכונות
 לפני הזהיר אשר טסה, טסה.

 העיר ראש את מספר חודשים
צ כי להט ו״צ׳יצ׳״) שלמה

 בגלל בשכונה מהומות פויות
ד אז נענה מיגרש־הכדורגל,  מ

 צ׳יצ׳. של ספקנית שיכת־כתף
 לא בשכונה המהומות מאז אולם

העי בבניין עוד טסה הופיע
 הבדיחה את' שיצר מה רייה,
 מאז במיקלט נמצא טסה כאילו

המהומות.

ש הקיצוצים במיסגרת 8
 כי להט, החליט הפיחות אחרי

בישי כריכים יותר יוגשו לא
 על כשהודיע מועצודהעיר. בות

 מחברי אחד קרא זו, החלטתו
 לנו תן לפחות ״אז המועצה:
 צ׳יצ׳ של זו החלטה קיירקס!״

עור ישיבה בכל כי לכך הביאה
 שחברי־ כדי הפסקות, כמה כים

 למיזנון לרדת יוכלו המועצה
 הכריכים את בעצמם ולקנות

רגילים. הם להם

 גם השפיעו הקיצוצים 9;
ת להט, של מזכירתו על  רו

 מפקדת בזמנו שהיתה מי ניר,
 נווה־תירצה, לנשים בית־הסוהר

 ראש־וד ללישכת משם והובאה
 סיפרה עיתונאי בראיון עיר.
 עליה הפיחות השפיע כיצד גיר
 הרכב על האחראי בעלה, ועל

 ״אנחנו :הקיבוץ־הארצי במרכז
מסי הרבה כל-כך לערוך נפסיק

 ניר. אמרה משוגעות,״ בות
 היו בביתה המסיבות ואומנם,
 ומוצי פרועות כמסיבות ידועות
 גבוהה בתדירות שנערכו לחות,

 של הקטנות לשעות עד ונמשכו
הלילה.

 צה״ל גלי בין המילחמה :■
למ החריפה, ישראל ושידורי

לתחנה נכנעו צה״ל שגלי רות

 כדורגל לשדר והפסיקו הגדולה
 לשדה עברה המערכה בשבת.

 מיפי לענייני הכתבת השידוכים.
ה ישראל, שידורי של לגות ר  ש

ה בתוכנית הופיעה פרנקל,
ב פאר מני שעורך שידוכים

 חתן, חיפשה שרה צה׳׳ל. גלי
ל צעיר סטודנט בסוף ומצאה
 החליטו הם עידו. בשם כלכלה

 כמקובל ידרשו אותו הפרס, כי
 טיול יד,יה הצבאית, מהתחנה
 פאר, מני כי אם בארץ, משותף

 טב־ מעידו לדרוש לשרה הציע
 סוכר. של גביש עם עת־אירוסין

 לזהות שהצליח המאזינים, אחד
הז לא אשר שרה של קולה את

 המלא, בשמה בתוכנית דהתה
 שזה מבלי בטלפון, אותה שאל

 ״קול־ :האתר גלי על שודר
 לך למצוא הצליח לא ישראל

?״ צה״ל לגלי הלכת אז חתן,

 נעימות פחות בנסיבות 8!
 פרנקל שרה עצמה את מצאה
 עבור לכסות החליטה כאשר

הישי אחת את שידורי־ישראל
 במפד״ל. חוגי־הצעירים של בות

או בישיבה, נוכחת היתד, שרה
התעיי היא התארכה, כשזו לם
 כדי סמוך ריק לחדר והלכה פה׳

 והתעוררה נרדמה היא לנוח.
 כשד,בניין שעות, כמה אחרי
 היה עדיין למזלה ריק. היה
 לסיים עמד אשר המנקה, שם
 דלתות את ולסגור עבודתו את

 המפד״ל, מרכז הקסטל, בניין
הישיבה. נערכה שם

עיתו עמד מביו במצב 8׳
 ארץ־ישראל ואיש 'מעריב נאי

 בעת הראל, ישראל השלמה
ש בנו, של ברית־המילה טכס

לפ מיספר. שבועות לפני נערך
 את לערוך עמד שהמוהל ני

 הראל, אל פנה ברית-המילה
 לו: ואמר דתי, אדם שהוא

 יערוך שאב היא גדולה ״מיצווה
 בעצמו.״ לבנו ברית-המילה את

 אחר- אולם לרגע, נדהם הראל
 הסכין את מהמוהל לקח כך

 ברית־ה־ את וערך המיוחדת,
בבנו. מילה

1 ל 1 1 ל1 1 1? ן 1 1  ההסרטה אולפני יושבת-ראש ל 1
י יי• **י 1/1 \ / | י#1 * הספיריטו- ואם בהרצליה י

 לשעבר ראש־הממשלח עם שעבר בשבוע נפגשה בארץ, אליסטים
השיי באולפנים שנערפה תוכנית־טלוויזיה בהקלטת מאיר, גולדה

 פעם לא טעו רבים אנשים פי לגולדה סיפרה קלאוזנר לה. כים
 (״צ׳יף בר ריימונד השחקן מאיר. גולדה עצמה היא כי וחשבו

 בארץ, האחרון ביקורו בעת בנשיקות עליה התנפל איירונסייד״)
הסיפור. לשמע גדול, בצחוק פרצה גולדה גולדה. שהיא בהאמינו
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