
 אינו רביו ■צחק
חדר אנשיםחובות מ

החגורה, הידוק מדיניות אבירבינוביץ יהושע
 נשף־הפתיחה אורחי בין בלט _

השר הסילווסטר. בליל בירושלים ״הילטון״ מלון של המפואר
וזמשלזאווג או? 3ב?זפדנוו בדלן

 סיעת־המערך, ישיבת !■
 בכנסת, שעבר בשבוע שנערכת
 הפגינו ומשתתפיה התארכה,
שהישי מאחר בולט, קוצר־רוח

 להשתתף להם הפריעה בה
ב שנערכו סילווסטר במסיבות

 לכמה נמאס לבסוף לילה. אותו
 ליושב- קראו והם חברי־כנסת,

 בכנסת, המערך סיעת ראש
ב אף שישב ורטמן, משה

 לא אם ״ורטמן, :הישיבה ראש
 ננשק אנחנו הישיבה, את תנעל
 ורטמן בחצות.״ בדיוק אותך
 לנעול ומיהר מהאיום, נבהל

הישיבה. את
 יו״ר בין נערכה תחרות ■1

 לבין ישעיהו ישראד הכנסת
 מנחם הרב (המערך) ח״כ

הן  הוועדה חבר תפקיד על הכ
 ישב בה יהודיים, דיינים למינוי

שנע בישיבה ישעיהו. כה עד
 המערך בסיעת זה בנושא רכה

 ח״כ העדות איש דרש בכנסת,
ב לבחור שימעוני חביב
 מעדות שהוא כיוון ישעיהו

 לעבר קרא שימעוני המיזרח.
 רוצה ״אני :סיעת־המערך חברי

 שיצביע אחד, אשכנזי לראות
בהצ ואומנם, ישעיהו.״ בשביל

 אשכנזי היה כי הסתבר בעה
 כן■ יצחק זה היה אחד.

אהרון.
■  יצחק ״ראש־הממשלה י
 ב־ חובות. פורע אינו רכין
 לנשיאות הבחירות ערב ,1972

הת רבין ערך ארצות־הברית,
 ויסקי. בקבוקי שני על ערבות

 ועד בהתערבות, הפסיד הוא
 את פרע לא הזה היום עצם

 זה סיפור בהתערבות.״ הפסדו
 פינקם, דני של בסיפרו כלול

 במיכלול העוסק לערפל, מבעד
 מילחמת מאז ישראל בעיות

 ערא- הופעת ועד ששת־הימים
 כשעיקרו האו״ם, בעצרת פאת

 יום־הכיפורים. למילחמת מוקדש
 הבחירות ערב כי מגלה פינקס

 שהיה רבץ, נפגשו לנשיאות
 ושיכד ,בוושינגטון שגריר אז

ה האישים בחדר פרם, עץ
 ניר־ של בנמל־התעופה חשובים

 ויכוח ביניהם התעורר יורק.
 היהודית ההצבעה שיעור על

 רבין ניפפון. ריצ׳ארד בעד
 307ב־<־ ניכסון יזכה שאם טען

 זה יהיה היהודים, מקולות
 שהתערב שלישי אדם הישג.

 שניכסון להמר מוכן היה בשיחה
 מקולות 357מ־״ ביותר יזכה

 על עימו התערב רבין היהודים.
 לשתייה אחד ויסקי, בקבוקי שני

כש במתנה. והשני משותפת
 פי על הסתבר הבחירות, חלפו

מהיהו 387-־ כי רשמיים נתונים
 אבל ניכסון. בעד הצביעו דים

 חוב את פרע לא עדיין רבין
הוויסקי. בקבוקי

 המערך חברי בישיבת 81
ב שנערכה בוועדת־הכספים,

 החלו בכנסת, שעבר שבוע
 יש״ הוועדה יושב־ראש לריב
 צכי ח״כ עם דגמן ק ראד

 הוועדה חברי שאר גרשוני.
 לריב, ״תפסיקו לעברם קראו

 בית־השימוש,״ לא זד. כאן
ב שהופיעה לכתבה בהתייחסם

 על הזה, בהעולם שעבר שבוע
 בבית־ השניים בין הפגישה
 קרגמן הכנסת. של השימוש

 ״אני ואמר: יותר, עוד התרגז
 הזה להעולס הדליף מי יודע

 רק .שם היינו הסיפור, את
 :לעברו קרא גרשוני !״שניים

 הולך שאתה אשם אני ״מה
 צריך שאני פעם כל אחרי

״7 פיפי לעשות
ב זכה לקריאת־ביניים 81
 (ע״מ) ח״כ בכנסת שעבר שבוע
 שהיה ממי הורכיץ, יגאל
(מע ח״כ ברפ״י, חברו בעבר

 שנאם הורביץ, קורן. דויד רך)
על- הופרע מיסים בעיות על

 ״ומה אותו: ששאל קורן, ידי
 כידוע שלך?״ העסקים עם

 מיפעלי- מיספר הורביץ מנהל
 הורביץ המזון. בענף תעשייה

 לליכוד, היתד. הכוונה כי חשב
 לקורן: וענה חבר, הוא שבו

 גמור, בסדר הוא שלי ״העסק
 אליו להצטרף לך מציע ואני

מהר.״

של■ הרב הראשי, הרב 8׳

 התפרסם אשר גורן, מה
 בעיקבות בארץ שעבר בשבוע

 הראשי הרב כנגד האשמותיו
 מרדכי האלוף הרב לצה״ל,
 ב־ גוויות הזנחת על פירץ,
 התפרסם יום־הכיפורים, מילחמת

 שנתן בראיון בלוס־אנג׳לס. גם
 ב־ הגדולים העיתונים לאחד

 אנג׳לס לוס ארצות־הברית,
 עלילותיו על גורן סיפר טזמזס,

 במיבצע־ כי וטען הקרביות,
 הישראלי החייל הוא היה סיני

מצ בשטח שהוצנח הראשון
 כזכור, הקרב. בתחילת ריים,
הצנ בצניחת המילחמה החלה
המיתלה. מעבר ליד חנים

 שאותה חנוכה, במסיבת 8'
 בלונדון, ישראל שגריר ערך

 אורח- היה רפאל, גדעון
רוט ג׳יימס הלורד הכבוד

של האנגלי הענף ראש שילד,

ה בתום הידועה. המישפחה
 מאחד רוטשילד ביקש מסיבה

 לו להביא הישראליים האורחים
 :שאל הישראלי שלו. המעיל את

 שלך המעיל את אכיר ״איך
 לו השיב ?״ המעילים מכל

מכו ישן הכי ״הוא רוטשילד:
 כמו צחקו המסיבה אורחי לם.״

 אחר־כך אולם טובה, לבדיחה
 מעילו היה באמת כי התברר

 מטולא ישן, רוטשילד הלורד של
ומהוה.

 ומצב בירה בתוכנית 8'
 השישי ביום ששודרה רוח,

שר- רואיין ושבה האחרון,

נע צדוק, חיים המישפטים
 שהוצגה שאלה צנזורה. רכה

 צעיר עורך־דין על-ידי לצדוק
 הפרקליט שודרה. לא מהקהל

 ״האם :שר־המישפטים את שאל
 עורכי־הדין שמישרד העובדה

 עבודות קיבל לשעבר שלך
ממ ומחברות ממישרדים רבות

 שלך, מהקשרים נבעה שלתיות
 מיש־ עובדי של מהכ״שרון או

 תשובה השיב צדוק ז* רדך
 :מהקהל למחיאות־כפיים שזכתה

 ביגלל־ לעבודות זכה ״המישרד
הקשרים.״ בגלל ולא הכישורים,

 שר־המיש־ של דוברו 8:
 לפני יצא לשם, כרוך טרה,

 היה כשבצו למילואים, שבועיים
 יום. 40ל־ נקרא הוא כי כתוב
 את לנתק מהדואר ביקש לשם

 אותה למשך בדירתו הטלפון
 הוא שבועיים כעבור תקופה.
 וכל מהמילואים, לפתע שוחרר
הטל הקשר את לחדש מאמציו

 העולם לבין דירתו בין פוני
 בדואר בתוהו. עלו החיצון
 המקורית הבקשה כי טוענים

 ואי-אפשר יום, 40ל־ התייחסה
קודם־לכן. הקשר את לחדש

 באמת שאני הוכחה ״הנה 8!
 בשבוע קרא לליברלים,״ עובר

 (המרכז ח״כ בכנסת שעבר
 אולמרט, אהוד החופשי)

 ידיעות גיליון בידו אוחז כשהוא
 דיווח היה בצהרון אחרונות.

 בכנסת לסדר־היום ההצעות על
 על בו ודווח הקודם, מהיום
ה המרכז ח״כ שהגיש הצעה

רימלט.״ ״אהוד חופשי
 ראש של הפורש דוברו 81

 יהב, יונה ירושלים, עיריית
ל בעירייה, מינוי־הירום קיבל

 עוד יהיה לא שבה תקופה
 ממזכירותיו אחת עובד־עירייה.

 דינה קולק, טדי של הרבות
 הריונה בחודשי נמצאת כרלר,

ב שבעלה ומאחר האחרונים,

 אחרי ציוריה, של תערוכה בתל״אביב גוררון בגלריה מציגה מימיו),
 כמה באוסטריה. גם דומה תערוכה השנה לערוך שהספיקה

 הופתעו ציוריה, סיגנון את הכירו שלא היפה, סילבה של ממכריה
 (ראה מהם שאחד שלה, הסוריאליסטיים הציורים למראה
״אושו־פורטרט.״ אותו בכנותה לעצמה, הקדישה תמונה)

1040 הזה החורת


