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מזרחי כרמל , $
 לציח ואעזו! מיקג׳

יעקב וזכדון

ה ,היש  ולקיצוצים לקימוצים ב
ביותר היקרה למיסעדה הוזמנה

■ ב זכו מסעירה לחווייד. י
הצנח נופלי ילדי שעבר שבוע

 נשיא רעיית אורחי שהיו נים,
 לכל קציר. ניכה המדינה

 במישכנה, אצלה שביקר ילד
 נעמי של ספר קציר נתנה

 שמן. תמונת אם ולכל ש,מר,
 להסתיים, הביקור עמד כאשר

 להמתין מהילדים נינה ביקשה
 וחז־ מהחדר יצאה דקות, כמה

 אפריים הנשיא, עם רה
 כל של ידו את שלחץ קציר,

מהילדים. אחד

 שר־המישטרה כשהגיע 9!
 השבוע בסוף מילל, שלמה
 איכילוב לביודחולים שעבר,

 אסון פצועי את לבקר כדי
 מלוויו הבחינו חן, קולנוע
 ליד העומד לאור גופן! בצלם
 אינו אך בית־החולים, פתח

מהרופ אחד השר. את מצלם
 את שאל השר, את שליוו אים,

 את מצלם אינך ״מדוע הצלם:
 ״אני ידו: על ונענה הילל?״

 ראש־העיר, את רק מצלם
הוז הצלם כי מסתבר צ'יצ׳!״

 ראש־עי- על־ידי במייוחד מן
 להט, שלמה תל-אביב, ריית
 מאוחר הביקור. את לצלם כדי

 לבית־ צ׳יצ׳ הגיע אומנם יותר
 גם הגיע עימו אולם החולים,

 שם* זיקטור שר-הבריאות
 ברירה נותרה לא ולצלם טום,
שר. איזה זאת בכל לצלם אלא

 לכבוד שנפוץ סיפור עוד 8!
 גן־גוריון. דויד לש יובלו
 בבאר־שבע, הזקן נאם פעם

 שברית- הקהל את והזהיר
 הערבים, את מזיינת המועצות

הק להזדיין. ישראל על ושגם
 להפתעת רם, בצחוק פרץ הל

 שאל ההרצאה אחרי בן־גוריון.
 יצחק מזכירו, את בן־גוריון

ב הקהל את הצחיק מה נכון,
 נוכח נבון החימוש. על קטע
 לבד וגילה ברירה, לו שאין
 של העממי פירושה את גוריון

 בעיני חן מצא הדבר המילה.
 מטה מייד החל והוא הזקן,

האפש הצורות בכל הפועל את
 נבון: את שאל בסוף ריות.
ר ש(לוי) חושב ״אתה שכו  א
״1 יודע

 אנשי בין הישיבה את 9
 אנשי- לבין מישרד״ד,תיירות

ב לדון צריכים שהיו האוצר,
 מישרד-התיירות, תקציב קיצוץ

 קהל !מש,ה שר־התיירות זימן
ב שאננים מישכנות למיסעדת
ביו כיקרה הידועה ירושלים,

 מישרד־האוצר, איש בעיר. תר
 הוא גם שהוזמן גפני, ארנון

 באומרו: לבוא, סירב לישיבה,
תק וקיצוץ ריסון של ״ישיבה

 במיסע- להיות צריכה לא ציב
 לא לקול ואמנם, דת־פאר,״

 את ערף והוא ברירה, נותרה
במישרדו. הישיבה

 שימעון שר־הביטחוו 9:
ה סיעת של אורחה היה פקס
 שעבר, בשבוע בכנסת, מעיד
 ביטחונית סקירה לסיעה ונתן

 של נאומו לפני אולם מקיפה.
 ענייני בכמה הסיעה דנה השר
לפ השר. את ששיעממו נוהל,

 אחת לחדר־הישיבות נכנסה תע
 סיעת של החדשות המזכירות

 השר יעל. בכנסת, המערך
 ואחר ארוכה, שעה בה התבונן

 ושאל להתאפק עוד יכול לא
 סיעת של הכלכלי היועץ את

״מי קמחי: חיים המערך,

לישיבה?״ שנכנסה החתיכה זו

 מני ח״כ המושבים, רב 9
 להביע התבקש הכהן, חם
 הרבנים בין בוויכוח דעתו את

כז הגלולה. בעניין הראשיים
 הרב הראשי הרב התיר כור

 בגלולה שימוש גורן שלמה
 ובת בן ככר לה שיש לאשר,
 הרב השני, הראשי הרב ואילו

 זאת. אסר ידסף, עובדיה
הרב לריב הכהן של תגובתו

להס מוכן לא ״אני :היתה נים
סרוחות.״ טיפות בין תובב

להש החליט הכהן אגב, 8
 החגורה. הידוק במערכת תלב

לר העמידה המושבים תנועת
צמו ונהג מכונית הכהן שות
להש החליט הכהן אולם דים,
במוש בסיוריו רק בהם תמש
לכנ נסיעותיו שאת בעוד בים,
באוטו עורך הוא וממנה סת

בוס.

 השבוע שנתן בראיון 9
 נהג- מיידנצ׳יק, שדמה

 מחסידי ישראל, ברכבת קטר
 משלושת כאחד המשמש חב״ד,

 מלובאביץ׳ הרבי של שליחיו
 לוי לעיתונאי בארץ־הקודש,

 מה גילה הירושלמי, יצחק
ש האחרונה ההודעה היתד,
 מדינת־ נשיא להעביר ביקש

 שזר, זלמן לשעבר, ישראל
 חסידי של לרבם מותו, ערב

 ״בימיו השליח: סיפר חב״ד.
 מיכתב לשזר הבאתי האחרונים

 רעדו, כבר שזר ידי הרבי. של
 אמר: הוא דיבר. הוא אבל

 בו. מאמין שאני לרבי ״תגיד
 ובמשה בה׳ ויאמינו כתוב: כי

כ הוא שליט״א הרבי עבדו.
בזמנו.״ משה

הכפו המיספרים מגיפת 9
 ל- גם הגיעה למכוניות לים

ה רק היו בדרך־כלל צה״ל.
 של סדרות שתי מחזיקים שרים

ה המכונית. מיספר לוחיות
האח ואילו השר, מיספר אחת,
 רגיל, אזרחי מיספר עם רת,

 בנסיעות נוסעים הם כאשר
 הלך השרים בעיקבות פרטיות.

ה להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה גם
 .300000 למיספר בנוסף מחזיק
 של הרישמי המיספר שהוא

נו מיספר ראש-העיר, מכונית
 אולם רגילות. ספרות בעל סף,

 לכך: טובה סיבה יש לצ׳יצ׳
 יראו שהדתיים רוצה לא ״אני

ב נוסע שלהם שראש־העיר
ב העירייה.״ של ברכב שבת

 ה- גם הלך צ׳יצ׳ עקבות
 מרדכי רב־אלוף רמטכ״ל,
 עתה המחזיק גור (״מוטה״)

 מכונית של למיספר בנוסף
 הנושאות לוחיות גם הרמטכ״ל,

 הוא שאותן רגיל, צבאי מיספר
 מיש- עם נוסע כשהוא מרכיב
פחתו.

 היתד, מייוחדת בקשה 9!
 לשר־המיסחר־ שעבר בשבוע

ל כר־לב, חיים וחתעשיד,
 הד״ר רמת-גן, עיריית ראש

 הרוכב בר־לב,' פלד. ישראל
 פלד עם מדי־שבת סוסים על

 רמת־גן, של הלאומי בפארק
 כרטיס־ לו לתת מפלד ביקש
 הרמת־ לסאפאוי קבוע כניסה

 לפחות לשם הולך ״אני גני.
 בר־לב, אמר בשבוע,״ פעמיים

כסף.״ המון לי עולה ״וזה

 יוסף* חיפה עיריית ראש 9׳
 שבה לפגישה, הזמין אלמוגי
 ו־ העיריות ראשי כל השתתפו

י1* - 10

 שבסביבת המקומיות המועצות
 שר־התיקשורת סגן את חיפה,

מ אחד כל מועדי. ג׳אכר
 על התלונן העיריות ראשי
 בשטח והדואר הטלפונים קשיי

 על להשיב קם מועדי שיפוטו.
 יודע לא ״אני ואמר: השאלות

 תצטרכו אתם לכם, לומר מה
 כאשר לשר־התיקשורת, לפנות

 כיום שר־תיקשורת.״ לנו יהיה
רבין. יצחק זה בתפקיד מכהן

ה ־המיפלגה יושב־ראש 8
 ך י׳מל ל א הד״ר ליבראלית,
 לשמוע השבוע נדהם הימלט,

ה (המרכז ח״כ של טענתו את
כ תמיר, שמואל חופשי)

 יושנדראש מתפקיד הודח אילו
 הכנסת. של ועדת־הכספים

לסי ״אם :רימלט כך על הגיב
 חב־ ארבעה רק לה שיש עה,

 בוועדת- מקום נתנו רי־כנסת
 ובוועדת־החוץ־והביט־ הכספים

 כ־ קדנציה מחצית וכן חון,
 אז ועדת־ד,כלכלה, יושב־ראש

 הדחה אבל הדחה, באמת זו
דה־לוקס.״

 הגיב אף רימלט אלימלך 9]
 שהשמיעו הטענה על השבוע

 שטענו לליכוד, מחבריו כמה
 כעניים עצמם מרגישים הם כי

 החוזרות הבקשות בגלל בפתח,
 הליכוד ראשי של ונישנות
שמר ״מי לממשלה. להצטרף

 ״זקוק רימלט, טען כך,״ גיש
פוליטית.״ לתראפיה

 הליכוד סיעת בישיבת 9׳
תוכ על השיחה נסבה בכנסת,

 בה האחרונה, ראש ניקוי נית
 חיים חרות ח״כ ללעג הושם

 באותה סיפר לנדאו לנדאו.
רעש תמיד לא הוא כי ישיבה

 ״תאמינו בכנסת: וצעקני ני
 עצמי את מרסן אני שגם לי,

 אותו, שאל הצהיר. לפעמים,״
 יגאל ח״כ בקריאת־ביניים,

 הי־ מתי ״לנדאו, :חורוכיץ
 שריסנת האחרונה הפעם תה
עצמך?״ את

לש שר־הביטחון אפילו 9!
 מוריד דיין, :משהח״כ עבר,

 שלו. מרמת־החיים אלה בימים
בשב לאכול נהג שדיין בעוד
 קפריצ־ במיסעדת־היוקרה תות

ב האחרונה בשבת ניראה יו,
 אחוד ובנו רחל אשתו חברת

 או־ במיסעדת אוכל כשהוא
זולה. יותר קצת שהיא לימפיה,

 חיים עושה היה מד, 8:
 שבהן השנים בעשר גכתי,

 בממשלת- כשר־חחקלאות כיהן
 ב- נסגר היה כאשר ישראל,
 ולא הבוקר, בשעות לישכתו

התעלו להפריעו? לאיש מניח
 הסתבר השבוע. רק נפתרה מה
 קיבוץ חבר ,74,־ד בן לגבתי כי

 ידוע היה שלא תחביב יש גבת,
 שגיאות־דפוס לחפש — כה עד

 מדי- מקבל היה הוא בעיתונים.
העיתו כל את בלישכתו בוקר

 עובר במדינה, המופיעים נים
 מתוכם וגוזר בקפדנות, עליהם

 את שמצא. שגיאות־דפום כל
שגי וביניהן שגיאות־הדפוס,

הד ומגוחכות, משעשעות אות
נמ וכיום בשקידה, ואסף ביק
ב הגדול האוסף ברשותו צא

 הבחור־ תעלולי של יותר
הישראלית. בעיתונות הזעצער

 יו־ חיפה, עיריית לראש 9'
 מוזרות דיעות יש אלמוגי ם!?

 המילה לפירוש באשר במיקצת,
 רואיין כאשר השבוע, ״עוני.״

 אלמוגי סיפר בשידורי-ישראל,
 שלו: המישפחתי הרקע על

 מהמעמד — עני מבית ״באתי
הגבוה...״ הבינוני

 סרט״חזוועות של הצעירה הכוכבתבלייו לינדה
,15 בת נערה היא השדים, מגרש

 לינדה של הבד על דרכה כי נראה אולם וחברותית. כעלייה הידועה
 שאוננה לאחר בפורנוגרפיה. הגובלת ואכזריות זוועה של דרך היא

 שרט־טלוויזיה אלה בימים סיימה השדים, במגרש צלב בעזרת
וחב לצעירות, במוסד אסירה היא בו מפשע, חפה נולדה בשם

 המיקלחת. תחת מטאטא, של ידית בעזרת אותה, אונסות רותיה
אלכוהוליסטית, ילדה של תפקיד תשחק בו שני, חלק יוסרט באביב

* ח4 ל ו מ הה ז 1946ה


