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 לבית־ נכנסים המאוחדת נועה
 שם רואה אני עכשיו סוהר,

 טובים הכי החברים את גם
 לרשימה.״ סוף איו ועדייו שלי,
 של מדריכו היה הילל השר

שהיה מי פרידמן, מוטי

■  אם כי טוען, פאר מני !
 הזה, בקצב יימשכו העניינים

 חוזה־הם־ את להזמין יצטרכו
 הדצד, זאב בנימין דינה

 נגד כעד־מדינה להעיד שיבוא
המדינה.

לאנשים
הנכונים

777
בהנדי

בינלאומי

ה היהודית המגבית יו״רלאוטנבוג פונק
ש באוצוונ״הברית, מאוחדת

 הבולטים האישים אחד היה ענקית, חברת-מחשבים נשיא גם הוא
 יד־ באיצטדיון שהתקיים המגבית כנס של בערב״הפתיחה ביותר

 גורר כשהוא למיגרש, לאוטנברג פרץ הנאומים אחרי מייד אליהו.
 סוער. הורה במחול איתה ויצא אותו, שליוותה החיילת את איתו

 קארטר ג׳ימי של יועצו צוקרמן, פול הצטרפו הנמרץ לאוטנברג אל
 ראש״ וכן חמאת־בוטנים; לייצור חברה ובעל יהודיים לעניינים

 בימת״הכבוד. על שישבו להט, (״צ׳יצ״׳) שלמה תל-אביב עיריית
 הורה, למחולות המגבית פעילי כל הצטרפו לאחר״מכן מייד

שלו. החיילת של מצידה מש ואינו בראש מוביל כשלאוטנברג

המשו רחל אמר: דיין משה
 נקב ידיו ייגאל ואילו ררת,

 חיותה החלוצה של בשמה
 את דגניה. מראשונות גופר,

 ההפלות על הליברלית דעתו
 ״אני שאמר: דיין, משה הביע
 במשך חופשית בהפלה תומך

 צורך ללא ההריון, תקופת כל
ה ואילו ועדה.״ של באישור

 קיים לא מדוע הסביר בורג שר
 בדת לאשה גבר בין שיוויון

ב אי־שיוויון ״יש היהודית:
 ולא- לגבר ההלכה התייחסות

 מן אי־שיוויון גם יש אבל שה,
 האשד, האלוהים. ומן הטבע

 בחודש, ימים מיספר פצועה׳
ש ביחסים יותר ,תוקפך הגבר

מש הם אם כשנשאלו ביניהם.״
 השיב בעבודות־הבית, תתפים

 יותר נעים ״לאשתי :בורג שר
מא וכותב ספר קורא כשאני

צל מנגב כשאני מאשר מר,
סיפר: ידיו ייגאל ואילו חות.״

לס מוכן היה לא אמיר רץ."
 של בכבודו הפגיעה את בול

״כש :לשובל ואמר בן־אהרון,
 תלקק בן־אהרון על מדבר אתה

 לא שובל שפתיך.״ את קודם
 למי תלקק ״אתה חייב: נשאר

 את אלקק ואני רוצה, שאתה
!״רוצה שאני מה

 במישרד-החינוך־והתר־ 0
 שר־החינוך- כי מספרים, בות

 הלך ידליז אחרון והתרבות
 ולפתע המישרד. במיסדרונות

 הפקידים: אחד לעברו קרא
 השר ידלין!״ מר ידלין, ״מר

והו מבט בפקיד נעץ הסתובב,
 לי ״תקרא זועם: בקול לו רה

אהרון.״
 ׳טלמה שר־המישטרה 0'

 במצב- באחרונה מסתובב הלל
 דיכדו־ לפשר כשנשאל רע. רוח
 שאני מספיק ״לא :השיב כו,

מהוד שלי החניכים איך רואה
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 יום שבאותו השר, המגבית. כנס של בטכס-הפתיחה האורחים
 הוזמן לא מישרדו, את לסגור הממליץ ועדת-חורב דו״ח פורסם
 לא כך משום אולי המכובדים. ביציע ישב בימת״הכבוד, על לעלות
 אפרים הנשיא, גם מהריקודים התחמק הרוקדים. מעגלי אל הצטרף
 לקבל כדי בו־גוריון, לנמל״התעופה ממהר הוא כי שטען קציר,
 הנהלת יו״ר התחמקו כן המועצות, מברית חדשים עולים

 שישבו דולצ׳ין, אריה וגיזבר״חסוכנות, אלמוגי יוסף הסוכנות
האיצטדיון. מן נעלמו הריקודים תחילת עם אך בימת־הכבוד על

 בתנועה, נפט נתיבי מנכ״ל
 יו״ר של האישי ידידו והוא

 אשר המודח, חודים קופת
ידלין.

 ז׳בו־ בית במיסדרונות 0
 כי טוענים, בתל־אביב טינסקי
 ומלכה ידלין אשר בין היחסים

 מזכירתו שהיתר, מי הרצברג,
 אריאל (מיל.) אלוף של

 המיס- ושל שרון, (״אריק״)
 היחסים כמו הם הליברלית לגה
 ״המערך לליכוד: המערך ביו

 את ומכניס הליכוד, את דופק
לכיס.״ הכסף

כי הצייר כשנשאל 0  צ
להתרא הסכים לא מדוע שור

 פרשת בענייו לטלוויזיה, יין
 של ברשותה שנמצאו ציוריו
 מלכה ידלין אשר של ידידתו

 79 בן ״אני :השיב הרצברג,
 מרופא־שי־ מוות פחד ופוחד
להתרא התביישתי פשוט ניים.

שיניים.״ בלי יין
 החופשי המרכז ח״כ 0

 השבוע ניראה תמיר, שמואל
 של בחברתו הכנסת במיזנון

מ עובר כשהוא צעיר, בחור
ה על מצביע לשולחן, שולחן
לשול מסביב היושבים אנשים

כ הצעיר. באוזני ולוחש חנות
 מעשיו, לפשר תמיר שנשאל

 שלי. החדש הדובר ״זהו :השיב
ה הכתבים את לו מראה אני

 למי שיידע כדי פרלמנטריים,
האחרו ההודעה את להעביר

לעיתונות.״ שכתבתי נה
ב שפקד המבול ביום 0'

נת תל-אביב את שעבר שבוע
 ביפו, פאר מני המנחה קע

 אחרים. רבים אזרחים עם יחד
 במים ששקעה מכוניתו לעזרת

 חברא־קדישא, של מכונית באה
 עד אותו ודחפה אותו שחילצה
 אמר לנהג, מני כשהודה לשעון.

 אתה אם בעיות. ״אין זה: לו
 אותך לדחוף מוכן אני רוצה

 בדרך ממילא אני לחולון, עד
לשם.״

ל הישראלית הברונית 0
 לימון, נילי רוטשילד, בית

יש ברון ללדת כנראה החליטה
 שנה. אלפיים מזה ראשון ראלי
 בחודשי עתה הנמצאת נילי,

 כי הודיעה האחרונים, הריונה
 את ללדת כדי לישראל תבוא

במולדת. תינוקה
מ נפרד הבנקים איגוד 0

 משה היוצא, ישראד בנק נגיד
ב שהתקיימה במסיבה זנבר,

 דן שבמלון המלך שלמה אולם
נש מסיבה באותה בתל־אביב.

 עשה מה לו ידוע אם זנבר אל
 גפני ארנון החדש הנגיד
ש בזמן בבנגקוק, ימים שבוע
 להודיע כדי אותו חיפשו בארץ

 בבנגקוק ואילו המינוי על לו
■ חייך זנבר הפיכה. התרחשה

השיב. ולא מסתורי, חיוך
 של הראשית האחות 0'

 צוונגר, לאה קופת־חולים
 אשר של בשמו נקשר ששמה
 שנקנתה הדירה בפרשת ידלין

 שינהגו מניחה אינה בבת־ים,
 ישיבה בעת בחוסר־כבוד. בה

 ב־ -שעבר בשבוע שהתקיימה
 אליה פנה מישרד־הבריאות,

 ״לאה, :הבכירים הפקידים אחד
הסתו צוונגר הגברת לאה.״
 רב־ מבט בפקיד נעצה בבה,

ש רואה ״אני ואמרה: משמעי
 י אנ־ לכמה פה להגיד עוד צריך
דוקטור.״ תואר לי שיש שים

 שר־ סעד שעבר בשבוע 0׳
 טוב שם־ ויקטור הבריאות

 במיסע־ גרטי, אשתו, בחברת
 בתל- אונסים ג׳קי הסינית דה

 כדי תוך נכנם למקום אביב.
 ממקומו, קם השר עיתונאי. כך

 לו; ואמר העיתונאי אל ניגש
ל להביא רוצה אני ״אדוני,
 על פה אוכל אני כי ידיעתך

חשבוני.״
 על־ידי שרואיין לפני 0'

ה ליומן עברי! דם השדרן
 :שם־טוב השר לו אמר שבוע,

 ולא אחלה שלא מקווה ״אני
כלל אני לבית־חולים. אזדקק

מזרחי כרמל ״ $
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נע של הראשון בגיליון 0
 דבר של החדש שמו שהוא מת,

 אישים ארבעה רואיינו הפועלת,
הא ושיוויון שיחרור בנושא

 כורג, יוסף שר-הפנים : שת
 פרופסור דיין, משה ח״כ

 אבן. אבא וח״כ ידין ייגאל
ה היו מי האישים כשנשאלו

 ביותר אותם שהרשימו נשים
 אבא ציין חייהם שנות במשך

 רוזוולט, אלינור את אבן
 ארצות־הברית נשיא של אשתו

ו דוזוולט, דלאנו פרגקלין
 של בשמה נקב דיין משה אילו

 פד־ משכם, הערבייה המשוררת
 לאורן כשנשאלו טדקאן. ואה

 את מחנכים היו נשים אלו של
 בורג: השר השיב הצעיר, הדור
הנביאה! ודבורה אמנו רחל

 בבית־הספר, לבשל למדתי ״אני
ש ביקשה המנוחה אשתי אבל

 מן ואתרחק טובה לה אעשה
ב צורך יש אחרי כי המיטבח,

 מה לנקות בדי אנשים עשרה
 משאיר.״ שאני

ב שהתקיים בוויכוח 0'
 זלמן הליכוד ח״כ בין כנסת

 ז׳אק המערך ח״כ לבין ׳טובל
 ההצעה שהוגשה בעת אמיר

ה משבר בעניין לסדר־היום
 לנושא השניים גלשו רופאים,

 צעק ידלין. ולנושא השחיתויות
 מזיק היה ״לא :שובל על אמיר

 וימצאו מאחוריך גם יבדקו אם
 הרבה כל־כך לך יש מאיפה
 ה־ ״את שובל: השיב כסף.״

מ כבר שמעתי הזו אידיוטיות
בן־אה־ יצחק ח״כ של פיו

המדינה!״ נגד כעד־מדינה להעיד הרצל
הענייני ..א□




