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 ידוע לא להשתפר.״ אשתדל
 מאז השתלם אומנם עזר אם

בספרות.
■ ה פיקוד־הצפון, אלוף !
 איתן, (״רפול״) רפאל אלוף
ומדע רופאים בקבוצת נתקל

 מקורות־המים, את שבדקו נים
 ב־ צה״ל היילי את המשמשים

ב התעניין הוא רמת־הגולן.
בוד הם כי לו ונמסר מעשיהם,

 המים. של הזיהום מידת את קים
 רפול, נזכר בפלמ״ח,״ ״אצלנו
 לבדיקת אחרת שיטה ״היתר,

 דרך אותם מסננים היינו מים.
 הגדולים החיידקים מיטפחת.

החייד במיטפחת. נשארים היו
 — עוברים היו הקטנים קים
עונד מזיקים. היו לא הם אבל

מט היתד, הזו והרופאה פג תי
 רופאי כשהתלוננו בי.״ פלת

ה משכורתם על בית־ד,חולים
 הם כמה שם־טוב שאל נמוכה,

 לו, משאמרו בחודש. משתכרים
לא מרוויחים ״אתם :השיב
 אינני מזה וחוץ ממני, פחות
פרו לי. אין לכם. לעזור יכול

שר־האוצר.״ אצל טקציה

 מהמרצים עוז, אבי 8
או של והפופולריים הצעירים

ב שוהה תל-אביב, ניברסיטת
 עמדת־הגמר לצורך אנגליה

 אלה בימים שלו. הדוקטורט של
 לצורך בתל־אביב אבי שהה

 שייקס־ של מחזהו על החזרות
תירגם. אותו קוויאולנוס, פיר

 ״שבעת בלהקת בזמנו שהופיע חדרתי צעירעדן פיני
בגרמניה, שנים ארבע מזה והנמצא המינים״,

 שהתקיים הזהב״, ״גשר בשם זמר בפסטיבל הראשון במקום זכה
 דומבק על אותו ליווה ארצות. 14מ״ נציגים בו ושהשתתפו בברלין

 המופיע מטהראן, טמשבי מוחמר לטמבור) הדומה מיזרחי (כלי־נגינה
העברית. בשפה ״השיירה״, בשיר ישראל את ייצגו השניים איתו.

 המצרי וכוכב־הקולנוע הזמר ך|||1,*/|[|<1||[
1 1 \#1 \1 מיספר לפני שנפטר הנודע, 111 1

 כאן ישראלים. שני בחברת מותו לפני להצטלם הספיק חודשים,
 העולם אלוף טיסונה, (״עזור״) עזרא בחברת (במרכז) נראה הוא

 שש-בש במישחק תבוסה שנחל אחרי ואחיו, (משמאל) בשש-בש
הז באותה לונדוני. במועדון״הימורים צולמה התמונה עזרא. עם

 שהיא מוראד, ליילה המצריה הכוכבת את גם טיסונה פגש דמנות
 שני לי ״יש :ואמרה התרגשה מישראל, שהוא כששמעה יהודיה.

״בישראל להילחם יצטרכו שלא מקווה אני המצרי. בצבא בנים !

 בפלמ״ח מת לא אחד אף דה:
משתיית־מים.״

 ויי,טור שר-הבריאות 8!
 בבית- ביקור ערך שם־טוב

בי בעת בעזה. ליולדות חולים
שבבית במחלקת־הפגים קורו

 אשד, בפניו הוצגה ר,חולים
ה היא כי לו והוסבר יפהפייה,

 המחלקה. של האחראית רופאה
שהיי- ״הלוואי שם־טוב: הגיב

 קוריאולנוס במחזה כי טוען אבי
 המחזה :רבה אקטואליות ישנה
 במיל- שהצליח גנרל על מספר
ה בקאריירה נכשל אך חמות,

 ובהו שחצנותו עקב פוליטית
 של הרמזים העם. להמון

 את ממש. מפתיעים שייקספיר
 מעטרים קוריאולנוס של ראשו

 אומר: החיילים ואחד בזר־אלון,
 שכל אלון, כמו שלנו ״המצביא

אותו.״ תזיז לא רוח

 סקר (מערד/רפ״י) היין משד! ח״כ 81
 ל- האחרון מסעו את ידידים בפני השבוע

והגרון ״אני :דיין סיפר ארצות־הברית.
ב מידה. באותה לישראל תורמים .רוטשילד

 תרומות נאספו בחו״ל הופעתי שבהן אסיפות
 היה איפה כלל. בדרך מאשר פי־חמש למגבית

 ליד עבר רגע באותו ז״ כזה דבר עוד להם
 ספיר פינחס (מערך/ז־,עבודה) ח״כ דיין

 ואמר: ידו את בחמימות לחץ אליו שניגש
 שספיר אחרי דיין, כך על הגיב רבה.״ ״תודה

 לא ספיר ההוכחה. ״זוהי מהמקום: הסתלק
 יפה כל־כך לי ואומר היד את לי לוחץ היה

 הרבה לו מביא הייתי לא אם רבה/ ,תודה
כסף.״
 (מע- בן־פורת מרדכי ח״כ אגב, 8

 בשם: דייו משה ידידו את מכנה רד/רפ״י)
רבנו.״ ״משר,

 ? גבוהה ולפוליטיקה הפיתה למחיר מה 8!
 שר- מיספר שבועות לפני נתנו כך על תשובה

ה ומנהיג בו״לב חיים המיסחר־והתעשיה
 שהצחיק בדו־שיח כנין, מנחם ח״כ ליכוד

 ח״כ של לשאילתה בתשובה כולה. הכנסת את
 הקמח מחיר על (מערד/מפ״ם) אפרת אהרן
 כמויות את מפרט בר־לב החל פיתות, לאפיית

ה הקמח ״כמות באמרו: המסובסד, הקמח
 בתחומי טון 7000ל־ מגיע לפיתות מסובסד

 שאל בשטחים״. טון 16,000 ועוד הירוק, הקו
ה הקו ״היכן :בקריאת־ביניים בגין אותו

ה ברוב הירוק ״הקו בר־לב: השיב ירוק?״
 מצוי, הוא שבו במקום בדיוק מסומן מפות
 מדינת של לגבולותיה הפלא, למדבר, זהה, והוא

 לו השיב הפסקת־האש.״ קווי עם ישראל
 ״ח״כ :בר-לב לו ענה !״אנכרוניזם ״זה :בגין
 מדי- של הפסקת־האש קווי עם זהה הוא בגין,

 אני ששת־הימים. מילחמת לפני נת־ישראל
וצרי המערבית, הגדה לומר שאסור חשבתי

 מבין אני עכשיו ושומרון, יהודה לומר כים
 ויתר, לא בגין הירוק.״ הקו לומר שאסור

״אמרתי :בר-לב לעבר לקרוא והמשיך
אנכרוניזם.״

 (״לובה״) אריה מהמערך הפורש ח״ב 81
 המערך של בכוחו המעיט אומנם אליאם
 ליגת- את פרישתו עם העשיר אך בכנסת,

 החתיכות שתי אל שבכנסת. הדלה החתיכות
 מזכירת חפץ, נורית בבית, הכימעט־יחידות

 ר״צ, מזכירת לוי, וגאולה החופשי, המרכז
 ששמה אליאב, של החדשה מזכירתו הצטרפה
 בת וגבוהה בלונדית צנומה אכני, צפרא

 ירדנה של בתם היא לגינקולוג. נשואה ,24
 נווה כלא־הנשים מפקדת שהיתר, מי עפרוני,

 תיכנון על האחראי עפרוני, ומאיר תירצה,
 בבית- למדה עצמה היא הארצית. רשת־הביוב

 קאריירה על לוותר הסכימה אך לאחיות, ספר
הס אליאב אליאב. של מזכירתו להיות כדי זו

 הכנסת, במיזנון שעבר בשבוע עימד, תובב
 חברי-הכנסת, כל את לה להכיר דואג כשהוא

 ב־ היושבים הרבים והעיתונאים היועצים
מיזנון.

 בשבוע יצא ביותר חריפה בהתקפה 8!
 חיפה, איש הכהן, דויד ח״כ-לשעבר שעבר

 ורטמן. משה ח״כ בכנסת, חיפאי נציג על
 לחו״ל הרבות נסיעותיו בגלל נודע אשר הכהן,

 כאן בתוכנית בחרי־אף, יצא כח״כ, כיהן עת
ומגיש עורך שאותה ישראל בשידורי חיפה

 השבוע הביע חברי־הכנסת עמיתיו של מעייפים
 ב- (ליכוד/ליברלים) דליי*א שימחה ח״כ

 נמשך גוי של ארוך ״נאום אחד: מישפט
 שעה נמשך יהודי של קצר נאום שעה. חצי

וחצי.״
 יצא (ליכוד/ע״מ) שובל זלמן ח״כ 8

 ״קצת־שטחים של הדיעה נגד בטלוויזיה השבוע
 שלום ״קצת שובל: טען קצת-שלום.״ תמורת
 כמו זה מילחמה קצת מילחמה. קצת פירושו

 שהסתיים אחרי בריא.״ לא דבר זה הריון. קצת
 כי רביב, דן למראיינו, התברר הצילום

לחזור התבקש ושובל טוב, יצא לא זה קטע

אבני מזכירה
קטנה לנו אחות

 שובל הנראה, כפי נמלך, רגעים באותם עליו.
ההריון. דוגמת את להביא שכח והוא בדעתו,

 של בנו לשאול, שנערכה בברית־המילה 81
 אשר העצמאי) (המרכז אולמרט אהוד ח״כ

 הופיעו בירושלים הדסה בבית־חולים נערכה
 מתנות לאולמרט הביאו אשר רבים חברי־כנסת

 סטנדרטית מתנה לו הביא שלא היחיד רבות.
 ישעיהו, ישראל הכנסת יושב-ראש היה

 ועדת־הכנסת, החלטת את מתנה במקום שהביא
 רק דחיפות שאישרה יום, ביותו שנערכה

 הצעתו לה: שהוגשה לסדר-יום אחת להצעה
 של לקרן הממשלה ■תמיכת על אולמרט של

צעירים. לזוגות לעזרה ההסתדרות
 יהודה ד״ר ח״כ הסביר טכס באותו 8!

 הכנסת בין ההבדל את (המפד״ל) בן־מאיר
 ״בכנסות לה: שקדמו הכנסות לבין הנוכחית
 לברית-המילה מוזמנים תמיד היינו הקודמות

 הזו בכנסת חברי-הכנסת, של הנכדים של
 חברי- בני של לבריתות-המילה מוזמנים אנחנו

הכנסת.״

ל ביום ב י ק ס ש ו א 11 ת י ע נ
היה שלא נאום על הנתב דיווח

 ייצג שוורטמן העובדה נגד וייס, שכח ד״ר
 שנערכה בינפרלמנטרית בוועידה ישראל את

 שנפסל בקטע הכהן, שאל בציילון. לאחרונה
 ? בציילון לעשות לוורטמן היה ״מה :לשידור

 — ל מאשר חוץ שם, לעשות יכול הוא מה
?״------
ה הפרלמנטרי כתבו קיבל שבו ביום 81
 פרם את ביצור, יהושע מעריב, של וותיק

 יחד סביסלוצקי, על־שם הפרלמנטריים הכתבים
עיתו תקר לביצור קרה אחד, עיתונאי עוד עם

 הפרלמנטריים הכתבים חוששים שממנו נאי,
בכנ סיעת־המערך מדובר קיבל ביצור ׳תמיד.

 ח״כ של נאומה תדפיס את הדר, ליאון סת,
ש מישרד-העבודה, על (מערך) גמיר אורה

 את הזהיר הדר יום. באותו לנאום עמדה אותו
 הספיקה אומנם אם היום, בסוף לבדוק ביצור
 זאת, בדק לא ביצור הנאום. את לשאת נמיר
 אותו, הדפיסה וזו למערכת, הנאום את שלח

 למחרת רק נרחב. מקום לו מקדישה כשהיא
 כלל נאמה לא נמיר כי לביצור התברר היום

יום. באותו
וה־ הארוכים נאומיהם על דעתו את 81

 ראש־עיריית הספיק לחו״ל שיצא לפני 8!
 במיזנון להיפגש אלמוגי, יוסף ח״כ חיפה,

ולהת חיפאיים, חברי־כנסת מיספר עם הכנסת
 פועלי מועצת מזכיר יריבו, על בפניהם לונן

 על כבר ויתר אלמוגי מולק. אליעזר חיפה
ו למולק, המציא שאותו נפוליונצ׳יק, השם

 ״ברוטוס׳ל״ בשם אותו מכנה הוא עכשיו
קטן). (ברוטום

 מקצה קרא אדום?״ כל־כך אתה ״מד, 81
 אברהם ח״כ השני לצד המיזנון של אחד

 לעבר (ליכוד/חרות) שכטרמן (״אברשה״)
 ״מה־ (מוקד). פעיל (״מאירקה״) ,מאיר ח״כ

 נוהג הוא כי מסתבר פעיל. לו השיב ירקון״,
ה על לשוט מישפחתו עם מדי־שבת לצאת
מסריח.״ שהוא ״למרות ירקון,

. 15 ו, , 1967 הזה העולם


