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 יהושע האוצר, שר ■1
 במיסדרו־ התהלך רבינוכיץ,

 ח״כ עם שלוב־זרוע הכנסת, נות
לפ כדר. יוחנן ד״ר הליכוד

 רבינוביץ של מכיסו נפלו תע
 של בערך מטבעות הריצפה על

 שם שהוא מבלי לירות, כשלוש
 מיהר הסדרנים אחד לכך. ליבו

 ולרוץ המטבעות את להרים
 להחזיר כדי רבינוביץ, אחרי

 הופתע, רבינוביץ הכסף. את לו
 לי שלי. כסף לא ״זה :וטען
 של אולי זה כסף. פעם אף אין

 לקח הכחשתו, למרות בדר.״
המטבעות. את לבסוף

בש שנערכו בפגישות 8!
 האו״ם מזכיר בין שעבר בוע

 שר- לבין ואלדהיים קורט
 על עלה אלץ, יגאל החוץ

 הסעיפים אחד הדיונים שולחן
ה עם הפסקת־האש שבהסכם

 כי טען, ואלדהיים אשר סורים,
 מבינים אינם שהסורים ייתכן
 המישפטי היועץ היטב. אותו

 רוזן, מאיר מישרד-החוץ, של
 בפני טען בפגישות, שהשתתף
שהסו ייתכן ״לא :ואלדד,יים

 הזה. הסעיף את הבינו לא רים
 המישפטי היועץ את מכיר אני
מח הסורי, מישרד־החוץ של

 המיש־ אחד הוא טרזי. מוד
 ולא בעולם, המבריקים פטנים
 כל- סעיף מבין לא שהוא ייתכן

פשוט.״ כך
 התקיימו בו יום באותו 8

יג היה ואלדהיים עם השיחות
 ביותר, מתוח עצמו אלון אל

כ בשעונו. ללא־הרף והתבונן
 של הראשון החלק שהסתיים

 במהירות אלון נפרד השיחה,
ה למישכן ומיהר מואלדהיים׳

 נאומו את לשמוע כדי כנסת,
 שתקף דיין, משה ח״כ של

 הצליח אלון אלון. את בחריפות
האחרו למישפטים רק להגיע

 חזרה מהר רץ הנאום, של נים
 עם לקיים כדי למישרד־החוץ,

נוספת. שיחה ואלדדדים
 המערך, סיעת ישיבת 8!

 האחרון, השלישי ביום שנערכה
 מיש- של החומש בתוכנית דנה

 אבר־ שר־השיכון רד־השיכון.
 חברי בפני ניתח עופר הם

 השונים התקציבים את סיעתו
ב אמור לכל לבנייה, שיינתנו

 פתק שלח העיתונאים אחד ארץ.
משה הישיבה, ליושב־ראש

 ״האם :אותו ושאל ורטמן,
ש שאומרים הלירות 1000 את

 לשולמית מתנה נתן עופר
 מתקציב־הב־ לקח הוא אמני,

 אלוני כפר־שמריהו?״ של נייר,
שם. מתגוררת

 עצמה, אלוני שולמית 8'
 הגיבה בניו־יורק, עתה השוהה

 ב־ בארץ שפרצה הסערה על
 המתנה על השמועה עיקבות

״ה :בחתונתו לבנה עופר שנתן
צ שטפל חיים הכללי חשב
חשבו מיני כל על לחפות ריך
 הוא שעליהם לו, שמגיעים נות
 הוא אז עניין, לעשות יכול לא

 נתן שעופר לירות 54ל־ ניטפל
מטו פשוט הכללי החשב לנו.

 הצ׳ק כי הודתה אלוני רף!״
 אלא עופר, של אישי היה לא

 כפי חתימות, שתי עליו נשא
 מישר־ של צ׳קים לגבי שנהוג

ממשלתיים. דים
 מט, דני תת-אלוף 8
 לעיר- הצבאי בית־הדין נשיא

 אשתו על־ידי התבקש עורים,
להפ אחד, בוקר מט, נדיבה

 ביתם, בגן ממטרת־צינור עיל
 מט לעבודה. יוצא שהוא לפני

 הברז, את פתח כן, עשה אומנם
מהצי לצאת סירבו המים אך

במ שהיה מט, של נהגו נור.
 התקפה הצינור כי ראה קום,

 מט אולם אותו, לשחרר ורצה
״עזוב! בבהלה: עליו צעק

 אחר- !מציץ מהשכנים מישהו
 עובד שאתה ויגיד יילך הוא כך

בגינה!״ אצלי
 בישיבת שנערך בדיון 3
 בנושא בכנסת המערך סיעת

 חברי־הכנסת, ואש״ל משכורות
 שהופסק חריף, ויכוח התעורר
 גרשוני, צבי ח״כ על-ידי

 כשמת- מבין ״אני טען: אשר
 אבל הארץ, שלמות על ווכחים

 על להתווכח יכולים אתם איך
״1 המשכורת שלמות

 שעבר בשבוע כשיצאה 8
 חייקה השמאלנית, מפ״ם ח״כ

 הממשלה החלטת נגד גרוסמן,
 התעשייתית ההתנחלות בדבר

 לעברה קרא במעלה־אדומים,
״תיי :גולן יצחק (ל״ע) ח״כ
 להתנגד יכולה את איך קה,

אדום?״ שהוא למשהו
חברי־הכנסת בין ויכוח 8>

פעיל ומאיר מודעי יצחק

בא עבר הנגב באוניברסיטת
כשהסטו ביותר, מתוחה ווירה

הדוב שני את תוקפים דנטים
 בזעם הגיב פעיל יחד. גם רים
ל קרא הסטודנטים, דברי על

 ולבסוף ״שוואנץ,״ מהם אחד
 מר״ העתונאי למנחה, הודיע
 ניסה אשר ארציאלי, דבי
 יד לא לעולם כי אותו, למתן

ל מודעי, בהנחייתו. עוד פיע
 להסביר התעקש זאת, עומת

 ׳משכונת־עוני לצעיר ארוכות
 של המדעיים העקרונות את

 הצליח לא אך המדינה, כלכלת
 הפשוטה התשובה מול לעמוד

לא מה אין ״לנו הצעיר: של
!״ כול

 מלאה הגרמנית השפה 8
לאחרו גילה כך — מלכודות

 בגרמניה, הטלוויזיה כתב נה
לל שהשתדל כן־ישי, רץ
 תפקידו. בתוקף השפה את מוד

ב מהודרת, במיסעדה בבקרו
 את בן־ישי נטל אורחים, לוויית

 בביטחון לידיו הגרמני התפריט
 בו. הכתוב את הבין לא אך רב,
ה אי־ביטחונו על לחפות כדי

 את המסובים לכל הזמין לשוני,
 אווז. — שהבין היחידה המנה

 עיכוב אחרי המנות, כשהגיעו
 החליף בן־ישי כי נסתבר ניכר,

במי (אווז) ״גאנז״ המילה את
 אחד וכל — (שלם) ״גאנץ״ לה

 חזירון קיבל השולחן מיושבי
שלם.

 שפיר- גג, קורות בספר 8(
 מנהל שהיה מי אלה בימים סם

ר שנים משך ׳נוובדים שיכון
 מי של אחיו לבץ, זליג בות,

 פינחס שר-הביטחון שהיה
 בשנת כי לבון מספר לכץ,

(קוד שיכון חברת גבתה 1932
 עובדים) שיכון חברת של מתה

על גרוש חצי הדירות מקוני

קפ אליעזר אמת־בנייה. כל
ההס גיזבר אז שהיה מי לן,

 שר־האוצר, ואחר־כך תדרות
 על לספר שלא לבון את הזהיר

 אז שהיתה בהן, לרוזה כך
 שלא כדי בהסתדרות, עסקנית
בצו שנאסף הכסף את תידרוש

 לצרכים לירות, 1500 סך זו, רה
 שממנה כהן, רוזה סוציאליים.

ש מי של אמו היא אז, פחדו
 ראש־הממ־ היום, פוחדים ממנו
רבץ. יצחק שלה

 אורה ח״כ כי מסתבר, 8
המו לתפקידים נאמנה נמיר
עו היא השאר בץ עליה. טלים

 הכנסת. למיזנון פירסומת שה
 חב- ועדת בראש עומדת נמיר

 מוסד על האחראים רי־כנסת
בי שוחחו שעבר בשבוע זה.

 שר־המישנד של עוזרו ניהם
מז עם גוטמן, יחיאל טים,

גאו בכנסת, מוקד סיעת כירת
 על ישבו השניים אליהו. לה

הנמ בכנסת, המומחים ספסלי
האחרו השורות מאחרי צאים

 שיחתם חברי־הכנסת. של נות
בספ היושבת לנמיר, הפריעה

אלי שפנתה האחוריים, סלים
 רוצים אתם ״אם בכעס: הם

!״למיזנון תלכו לדבר,

 קול משה שר־התיירות 8
 בתוכנית שעבר בשבוע התארח

ה במועדון רוח ומצב בירה
ש לאחר בתל־אביב. תיאטרון
 קול סירב עימו, הראיון הסתיים

 אותה ולפנות הבמה את לעזוב
 (מיל.) אל״מ הבא, למרואיין

 מ־ לשתות החל הוא רץ. רם
ל מונח שהיה בקבוק־הבירד.

 בברכת הקהל אתי בירך פניו,
 דקות כחמש ויצר ״לחיים,״

ל רק בתוכנית. הפסקו•,־מאונס
בקול, לצחוק החל שהקהל אחר
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