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ירו ההסתדרות מזכ״ל 01
 ביום נאשר נדהם, משל חם

 התרוקן שעבר בשבוע הראשון
הת שבו חדר־הישיבות לפתעי
ה של המרכזת הוועדה כנסה

חמי רק בו ונותרו הסתדרות,
נא זה היה הוועדה, מחברי שה
 את להצבעה משל העמיד שר

 ייחלץ הפועל שהוועד ההצעה
 מועצת־פועלי־ מזכיר לעזרת
 ויוציא מולק, אליעזר חיפה,

ש הכספי מהבוץ המועצה את
 התברר ׳למשל נקלעה. היא אליו

ה חברי מרבית כי אחד־כך
מ אלה בעיקר המרכזת, וועדה

 עבור להצביע רצו לא המערך,
 אולם מולק, את להציל ההצעה

 בפרוטוקול שיופיע רצו לא גם
ההצ תוצאות מתנגדים. שהם
 היו: בכל־זאת שנערכה בעה

 מולק, לטובת קולות ארבעה
 עצמו, המזכ״ל של קולו ביניהם
מ חס" אברהם - ושניים

 אחד יצא ידין ייגאל פרופסור
 דום ראש־הממשלה, ממקורבי
 ההסברה מחלקת מנהל צמיר,

 אמר העבודה. מיפלגת של
 מתחיל שידין ״העובדה צמיר:
 לזה תביא בפוליטיקה לעסוק

 מדען תפסיד שארכיאולוגיה
תר לא המדיניות אבל מוכשר,

מוכשר.״ פוליטיקאי וויח
סלומין יחזקאל ח״ב 0!

 דרור, לבנו, הבטיח מהליכוד
 לבר־מיצווה מיוחדת מתנה
ש הכנסת של פרוטוקול :שלו

 בנאום דרור. של שמו יוזכר בו
 פלד שנשא מס־ערך־מוסף, על
 הוא הכנסת, דוכן מעל מין

 שם יש דרור, ישלי, ״לבן :אמר
 ל- חג :למס־ערד־מוסף מצויץ

הונ אומנם דבריו באלאגאן.״
הכנסת. בפרוטוקול צחו
 ועדת־החוץ־ יושב־ראש 0!

נבון, יצחק ח״כ והביטחון

 המערב־הגרמני רב־התפובה השבועון של הבכירים הסופרים אחדהומו ק״
 נפרשת שהשתתפו הפידאיון שני את שגילה האיש הוא ״שטרן״,

 שחרמן בעוד ),2026 הזה״ ״העולם הגרמנים, שיקרו (האם אותם וריאיין מינכן
 גאשי ג׳מאל את ריאיינו בארעות״ערב, הטובים בקשריהם הידועים אולאל, ג׳י יאלמו

 מימין), וספדי במרכז, גאשי משמאל, הרמן, : העליונה (התמונה בביירות ספדי ומוחמד
 שהופיעו הישראליות הדמויות את טל, שבתאי בישראל, השבועון נאיג וצילם ריאיין

 בי לטל סיפר הקטנח) ובתו אשתו עט מימין (תמונה צברי גד המתאבק כתבה•
פיצויים לתבוע עומד ושהוא עליו, שעבר מהזעזוע עדיין השתחרר לא המיקרה מאז

 (התמונה סוקולסקי טוביה המישקלות מרימי מאמן הגרמניים. מהשילטונות
 האחרים) ילדיו ושני האולימפיאדה, אחרי שנולדה אורלי, בבתו מחזיק האמצעית

 טל הנורא. לאסון לדבריו, שהניאו, בכפר, האבטחה מחדלי על טל בפני התלונן
 ירון בנה עם השמאלית, (בתמונה רוט־שחמורוב אסתר עם וינגייט״ נ״מבון ניפגש

 עמיצור ממאמנה נפרדה היא האסון ערב כי לטל סיפרה אסתר בכדורגל). האוחז
 נתראה עמוקה. שינה טוב, ״לילה :הבאות במילים במינכן, מותי את שמצא שפירא

 בדי הוזמן לשם מהמבורג, השבוע בתחילת חזר עצמו טל לארוחת״חבוקר." מחר
אוגנדה. בגלל ולא מונטריאול, אולימפיאדת לקראת שהוכנה הכתבה, בעריבת להשתתף

 שהוקם השרים צוות ■
 אייר־ מטוס בחטיפת וטיפול
 הש־ את בתוכו כלל ?ראנס,
 ראש־הסמ־ — הרגילה וישייה

 שר-הבי- יבין, יצחק שלה
 ושר־החוץ סרס שימעץ פחון

ש שלושה וכן - אלץ יגאל
 גד שר־התחבורה :נוספים ים

 חיים שר־המישפטים ,,יעקוב
 ישראל והשר-בלי-תיק נדוק

 על שהתמרמר יעקובי, ;לילי.
 ל־ צורפו וגלילי צדוק שגם :ך

 אמר הצדקה, ללא לדעתי נוות,
״השבתי :לידידים זשבוע

 את צירפו מה לשם שלם חלה
ה בבוקר ורק וגלילי, ידוק
 של תקן על צורף גלילי : זנתי
 של תקן על וצדוק זכם,

 כי שברור למרות זפא״יניק.״
הבע בגלל לצוות צורף :דוק

 היו שעלולות המישפטיות ות
 האמת הפעולה, בגלל היווצר

 בצוות היחידי הוא שצדוק ;יא
מפא״י־לשעבר. מאנשי זהוא
 שבה הממשלה, בישיבת 0

 ניסה הצוות, מינוי על ;וחלם
 לר- קול בשח זר-התיירות

 להיות רוצה הוא גם כי לוז
ץ לו השיב :צוות. ע מ  שי
 אילו מזל. לך אין ״קול, :$רם

 באד בבית־מלון החטופים :יו
 אותך גם מצרפים היינו נדה,
!״צוות
לאר־ הארכיבישוף 0 הי

 שבי- את הפסיק קאפוצ׳י יון
 שמע שבו ביום שלו תת־הרעב

 אייר מטוס חוטפי דרישת על
העצו בין אותו לכלול פראנס

 בני- תמורת המשוחררים רים
 ממפקד ביקש אולם הערובה,

 לכך לתת שלא רמלה כלא
 האסירים שבין למרות פירסום.

 על שימחתו את קאפוצ׳י הביע
ב ישוחרר שהוא האפשרות

פעו על שנודע לפני עוד קרוב,
ה למנהל הודיע הוא צה״ל, לת

מטו חטיפות מגנה הוא כי כלא
 מטוס חטיפת ואת וטרור, סים

זה. בכלל אייר־פראנס

 השלום ספן של ידידיו 0!
 בשבוע שיצא נתן, אייגי
 ב־ לעזור כדי לאוגנדה שעבר

 טוענים המטוס, הטופי שיחרור
 ערך מדוע עתה מבינים הם כי

 40 בת שביתודרעב לאחרונה
 את שיחטפו ידע ״אייבי יום.

 לאוגנדה. יסע ושהוא המטוס,
הסי את להקטין החליט הוא

 קא- על־ידי להיאכל שלו כויים
 שביתת־רעב ועשה ניבאלים,

לרזות.״ כדי
 של 25ה־ יובל לחגיגות 0!

 באורח- הוזמן הפייס מיפטד
 יצחק הממשלה ראש הכבוד
ל הודיעו האחרון ברגע דבין.
 יצחק מיפעל־הפייס מנהל
 להגיע, מרבץ ייבצר כי אורן

אורח־הנבוד יהיה במקומו וכי

 שם־ דיקטוד שר-הבריאות
 לבית שהגיע שם־טוב, טוב•

 סירב בתל־אביב, הפיס נזיפעל
 קו־ לו אמרו שלא וטען לנאום

 את לדבר. יצטרך שהוא דם־לכן
 שד־החינוך־והתר- הציל המצב

הת אשר ידלין, אחרון בות
 לישכת על־ידי הוא גם בקש

מ את למלא ראש־הממשלה
 נאום ושהכץ רבין, של קומו

נד מארגני־הערב אך מראש.
 שר־ גם הופיע כשלפתע המו

 רביגוביץ, יהושע האוצר,
 לישכת ביקשה ממנו גם אשר
 של מקומו את למלא רבץ

התו בחגיגות. ראש־הממשלה
 של הופעתו ביטול של צאה
 שלושה של הופעתם היתד, רבץ

 רבי- מהם, שניים אשר שרים
נאו עם באו וידלין, נוביץ

מוכנים. מים
 שהוזמנו האישים כל 0!

 בבית־החו- שרת מכון לחנוכת
בירו הדסה האוניברסיטאי לים

 ב־ מכוניותיהם את החנו שלים,
 בית־החד של החנייה מיגרש

 לבימת עד ברגל וצעדו לים,
 היו אלה אורחים בין הכנס.

 שם־טוב, ויקטור שר־הבריאות
 ו־ גדעם משה שר-העבודה
ה הסוכנות הנהלת יושב־ראש

 אלמוגי. יוסף ח״כ יהודית,
 הטקס, שהחל אחרי שעה כרבע
מכו עם אבן אבא ח״כ הגיע
עצמה. לבמה עד ניתו

 ואיש העצמאיים הליברלים
 אלמו* נתן אחדות-העבודה

להצעה. שהתנגדו — זלינו
אח שנים שכבר למרות 0!

 עזר (מיל), אלוף אין דות
 עדיין בצד,״ל, משרת וייצמן

 -שקורה מה כל אותו מעניין
 ש- בעת שעבר, בשבוע בצבא.

 בפתיחת אורח היה ווייצמן
ב הבחין הוא אמנות, תערוכת

 חכים שעל מדים לבוש חייל
האו מוטבע מדיו •של השמאלי

 את מבין לא ״איי צה״ל. תיות
 וייצמן, אמר הזה,״ הטימטום
 השם את שמו מה ״בשביל

לח היה עלול מישהו י צה״ל
מה הם שלנו שהחיילים שוב
ן״ החבשי צבא
הלי המיפלגה מנהיג 0!

 *טיימחה בליכוד, ברלית
 שעבר בשבוע גילה אחדליף,

 ניצלה כיצד הכנסת בימת מעל
 ״לפני כפול. מאסון תל־אביב

 שר־האוצר כשהיה שנה. 15
 עירית גיזבר רבינוביץ יהושע

ל ועדה הקים הוא תל-אביג,
 תחנות־אוטובוסים הקמת נושא
 להקים היתד, כשכוונתו בעיר,

 האחת :מרכזיות תחנות שתי
 של המזל בדרום. והאחת בצפון

 מצא שרבינוביץ הוא תל־אביב
 והביא אחד, פילץ, אריה רק
אחד.״ לאסון רק
ה־ על חריפה בביקורת 0'

 שידורי כתב על־ידי נתבקש
 תגורי, אבנר בכנסת, ישראל
 במישכן לאולפן־הרדיו לגשת

קי בעניין ולהתראיין הכנסת
ה נבון תקציב־הביטחון. צוץ
לא הולך ״אני לתבורי: שיב
 אעלה אני האוכל ואחרי כול,

כע נבון כשהופיע לאולפן.״
 תמה בילבד, דקות חמש בור

ל גמרת כבר ״״מה, תבורי:
 רק .״לא, :נבון השיב ?״ אכול

 על הגיב טונה.״ כריך חטפתי
 חמים- דובר טוויג, סמי כך

 במיקרה שחיה הליברלית, לגה
 כבר שאתה מביו ״אני : במקום
 בממשלה.״ לשבת מתכונן
 •שבועיים לפני התלונן כידוע

בי כי קול משה שר־התיירות
כרי מגישים הממשלה שיבות

טונה. עם כים
 החליטו השרים דוברי 0!

 כדי פגישה לחודש אחת לערוך
לדוב משותפות בעיות ללבן
לפ ביותר הנוח המועד רים.

 שלהם השרים כאשר הוא גישה
 ואינם ממשלה, בישיבת יושבים
 בשבוע שרותיהם. את צריכים
 הממשלה שרי כאשר שעבר,

 ב- השבועית לישיבתם התכנסו
 התכנסו ראש־הממשלה, מישרד

 בקומה מישרה באותו הדוברים
 להם להביא וביקשו התחתונה,

בו השתייה כאשר וקפה. תה
 של דובר הסביר להגיע, ששה

:מתיר דן ראש־יהממשלה,

14




