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מישרד־הבריאות שדוברת בשעה
► החולה בבנה לטפל השובתים סירבו - בשביתה טיפלה

 גאולה חבתדהבנסת 81
 כלביאה בכנסת נחשבה כהן

 לד־ מראש מוכנה היא טורפת.
 אליה, פונים כשאין גם שיב

כש גם להיעלב מראש מוכנה
 ומוכנה אותה, מעליבים אין

 דברים לעצמה לייחס מראש
 למשל, כך, אליה. יוחסו שלא

דיב הכנסת מישיבות באחת
 של יחסה על כהן ח״כ רה

 רוסיה. ליהדות ישראל מדינת
 החופש את השוותה השאר בין

 בברית־המוע־ לחופש בישראל
ועי את מזכירה כשהיא צות,

 בחיפה שהתקיימה רק״ח דת
 ״אנטי-ישרא- כינתה שאותה

 אכרהם רק״ח ח״כ לית״.
 כי לעומתה, טען, לכנכראון

 אנטי־ישראלית היא הוועידה
 כהן. של מנקודת־ראותה רק

 מגחם האופוזיציה מנהיג
 חברתו־לסי- להגנת יצא כגין

 פוליטית מבחינה כי וקרא עה,
 אנטי-ישד- אכן היא הוועידה

 אלץ, יגאל שר־החוץ אלית.
לה היה ושצריך באולם שנכח
 תמך כהן, של דבריה על שיב

 כהן אולם בגין. של בקריאתו
 התנפלה הבינה, לא משום־מה

 מפריע שהוא בצעקות עליו
ל כשקם בקריאות־ביניים. לה

 רוצה ״אני השר: אמר דבר,
קרא שלא כהן לח״כ להגיד

 קריאות־ביניים. שום לה תי
 ראש של בדבריו תמכתי להיפך,

האופוזיציה.״
 בין שהתקיימה בישיבה 8!

 שם־ ויקטור שר-הבריאות
 קופת־החד- הנהלת לבין טוב
ה אנשי דרשו הלאומית, לים

 אמר נוסף. תקציב מהשר קופה
 לכם שאאשר ״נניח השר: להם
 יהיה מה נוסף, תקציב כעת

 אליעזר ח״כ השיב הלאה?״
ב הקופה מהנהלת שוסטק

 תל- הייתי ״בבחרותי סיפור:
 עם נסעתי אחד יום מיד־ישיבה.

 בתוך בכירכרה, הישיבה ראש
 וחושך לילה, היה עבות. יער
ו לנסוע פחד והעגלון וקר,
נג הדרך ז יהיה ,מה אמר:
 שר־הברי־ אדוני ובכן, מרת׳.
 אחר- עכשיו. כסף לנו תן אות,

 להשיג דרך שתמצא תראה כך
נוסף.״ תקציב
 שר־הבריאות אולם 8
ה הסיפור למרות כי השיב,

 רואה אינו בכל־זאת הוא יפה
 לקו־ תקציב למצוא דרך כל

 לדעתו וכי לאומית, פת־החולים
 אל ללכת היא היחידה הדרך

 רכינו־ יהושע שר-האוצר,
תו תוקף בכל ולדרוש כיץ/

 שוסטק: השיב לתקציב. ספת
 להפגין היא היחידה ״הדרך

 שר- לו אמר הכנסת.״ מול
 טוב, רעיון לא ״זה הבריאות:

מ מזה. יתרגש לא אחד אף
ה את להפיל אי־אפשר מילא

ממשלה.״
 ח״כ לשעבר, שר־הפנים 8!

 לאור אם נשאל כורג, יוסף
 קיימת עדיין האחרון המשבר

 שר- עמיתו, לבין בינו ברית
ק ח״כ לשעבר הדתות ח צ  י

 הידוע בורג, השיב רפאל.
בי ברית ״אין החדה: בלשונו

 לכם, וכידוע חתונה. ואין נינו
 חתונה, אין אם היהודית בדת
ברית.״ אין
 בנושא בכנסת בנאומו 8!

 ח״כ הופסק ירושלים איחוד
 בק-' רונן, אליעזר המערך

ה ח״כ על״ידי ריאת־ביניים
 חייך רונן תמיר. יוסף ליכוד
ו מרוצה, כילד לאוזן מאוזן
 את לי שתעשה ״ידעתי אמר:

 בדיוק בנאומי כתוב הנה, זה.
 של קריאת־ביניים זו: בנקודה

תמיר.״ ח״כ

 המחבלת של דמותה את המגלמת
אנטבה״ ״מיבצע בסרט ה הגרמני

 חיל״האוויר מפקד שהיה מי את שעבר בשבוע אירחה גולן, מנחם של
 מטעמי השחקנית עם להצטלם סירב הוד הוד. מוטי (מיל.) אלוף

 לשכנעו הצליחה ולבסוף באקדח עליו איימה זו אולם צניעות,
 היו בצח״ל, חיילת היית ״אילו הוד: לה אמר איתה. להצטלם

טייסת.״ כפקידת לשמש פדי לחיל״האוויר אותך חוטפים לבטח

ל תמהו רבים אזרחים 81
 הצעיר הח״כ של היעדרו פשר

 ממושבי שריד, יוסי והנמרץ
ב שפרץ המשבר בעת הכנסת

 לא שריד כי הסתבר ממשלה.
ו נפטר, אביו מרצונו. נעדר

 עם ,שיבעה׳ לשבת נאלץ הוא
מישפחתו.

ה הכנסות על הממונה 8'
הח נוידרפר, משה מדינה

 השבוע החגורה. את להדק ליט
 במכונית יושב כשהוא נראה
ה־ ליד שלו הממשלתית הוודוו

 אבן- ברחוב וימיני פיצריה
 מנהל כשהוא בתל־אביב, גבריל
מת זו בעוד אשתו. עם ויכוח

הת למיסעדה, להיכנס עקשת
ב פיצה לאכול הממונה עקש

 הבעל. ניצח לבסוף מכונית.
 שתי קנה מהמכונית, יצא הוא

 כל לירות ארבע במחיר פיצות
אש עם יחד אותן ואכל אחת,

המכונית. בתוך — תו
נק אבסורדי למצב 8!

 מישרד־הבריאות דוברת לעה
 שעבר בשבוע גנגי. דרורה
שעוררה בבעיות לטפל נאלצה

לנהל טכנאי־הרנטגן, שביתת
להם להסדיר משא־ומתן, עימם

את ולהעביר השר עם פגישות
לעיתו מישרד־הבריאות עמדת

פרצה שבו ביום בדיוק נים.
מ התרוצצה ודבורה השביתה

את לעשות כדי למקום מקום
השנתיים בן בנה חלה עבודתה,

ב לטכנאי־רנטגן נזקקת והיא
►י

 את להפר שיסכים אחד טכנאי
ל נאלצה בנה, למען שביתתו

 אז ורק השביתה תום עד חכות
הצילום. את לערוך

 תמהו רבים קוראים 8!
 נתג־ הבאתן צולם לא מדוע

 של בעלה רוטשילד, אל
 על-ידי רפאל, בנם ואבי נילי
 לצלם שמיהרו עיתונות צלמי

 ה- כי הסתבר ואשתו. בנו את
 8 במיסדרונות הסתובב בארון

 שכבה שבו אסותא החולים בית
 תשו- כל משך לא אולם אשתו,
 הצלמים אחד מיוחדת. מת־לב

 סני- הוא כי לתומו, סבר, אף
כש רק בית־החולים, של טאר
 של במכוניתם יושב אותו ראה
 (״מוקה״) מרדכי (מיל.) אלוף

שלקחו רחל, ואשתו לימון
מבית־ תינוקה ואת נילי את

 שברחוב ביתם אל החולים
 שאל תל־אביב, בצפון שטריקר

 הסתבר ואז האיש, מי הצלם
 את החמיץ כי לתדהמתו, לו

בכבודו־ובעצמו. הבאתן צילום
 של ברית־המילה טכס 8

^ בסודי- התקיים הצעיר ד,בארון
8־ צבאי. כמיבצע ותוכנן סודות,

 אביו רוטשילד, אלי הבאתן
לפ שילדה אחותו נתנאל, של
ל הגיעו ואמו, כחודשיים ני

בש החמישי יום בערב ישראל
 השישי ביום כבר ואילו בוע.

 ברית־ התקיימה בבוקר בתשע
ני של הוריה בנוכחות המילה

 ובנוכחות הצעיר, ואחיה לי
בל ואחותו נתנאל של הוריו

ל נאלצה לימון מישפחת בד.
 הרוטשילדים, לדרישות היכנע
 פרטי בטכס הברית את ולקיים

 ה־ ידידי נוכחות ללא קצרצר,
כלי־התיקשורת. וללא מישפחה

 פי הסטודנטים עיתון 81
 של תלמידיו כי פירסם, האתון

 ליחסים בחוג אכן אכא מר
ה־ שבאוניברסיטה בינלאומיים

 ״ילדים על בכתבה ישראל כנציג ״קוויק״ הגרמני השבועון על״ידי נבחר ,5 בןפוץ אסר
 את אוהב אסף וכי בצה״ל, קצין הוא אביו כי עליו נאמר הארץ״. לכדור מסביב

 הוא ולאחר־מכן פניו, את מקבל אסף הביתה. לחזור אביו מקדים שאז מפני בשבוע, השישי היום
 מפחדים משתחררים שילדים בספרים קראו הוריו ממנו. המבוגרים אחיו שני ועם עימו לאמבטיה נכנס

בסכנה״, הנתונה ״ארץ השבועון, כדברי שהיא בארץ, חשוב דבר — הוריהם עם רב גופני מגע להם כשיש


