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שד לתנועתו קולות המון יביא הראל ״איסר

מזרחי כרמל
ח לזניון רא׳*ח קבי מ׳ ״<קכ וזני

ל הצטרפו שבו ביום ■
 החדשים היח״כים שלושת כנסת
 ציטה הליכוד, סיעת מטעם

 וה- קאופמן, חיים לינקר,
 נאסר־אד־־דין, אמד רמזי

 במיש־ כוסית לכבודם הורמה
 החמישית שבקומה הסיעה רדי

 כארי ידידיה ח״כ בבניין.
 :ואמר הדיבור, רשות את ביקש
 את להכיר הכבוד לי ״היה

 ובייחוד מקרוב, הח״כים שלושת
 , בקהל, עבר רחש מהם.״ אחד

 ח״כ לעבר הופנו הכל ומבטי
 תנוכי- עד שהסמיקה לעקר,
 לתקן מיהר בארי אולם אוזניה.

 אחד, ״אמרתי :ואמר עצמו, את
אחת.״ לא

 הליכוד, סיעת ראש גם 81
 ■נאום- נשא כגין, מנחם ח״ב

 ה- לשלושת יאמר שבו ברכה,
 רוצה ״אני :החדשים ■ח״כים
 הטוב שהמעשה לכם, להגיד
 — הפורשים ששלושת היחידי

י שמואל הלוי, בנימין  ׳
 עשו נדף ועקיבא תמיר
 היה שלהם, הקדנציה כל במשך

 אל להיכנס ל-שלושתכם לאפשר
הכנסת.״

ה של החדשה הח״כית 81
 ישבה לעקר, ציטה ליכוד,
 באולם־ בכנסת הראשון ביומה

ועד הישיבה מתחילת המליאה

ע משהד״ן
 זה, ישראלי דגם־אופנה של

הישר האופנאי בידי שעוצב
 חברת עבור אוברזון גדעון אלי

ה מדגימה ושאותו ״ניבה״,
 נראה לייין. אניטה דוגמנית

 השחורים העיגולים הדפסי כי
ש הם הבד, שעל הגדולים

ת אוברזון של בליבו הולידו  1 א
ה למערכת להעניק הרעיון

ת מודפסת  שר- של שמו א
 אניטה אגב, חביטחון־לשעבר.

ת לא-מכבר עזבה  הארץ, א
המהנ מבעלה שנפרדה אחרי

 שחקן- עם עתה מתגוררת דס,
קרוגר. הארדי הגרמני הקולנוע

 שידור אחרי אחד יום 8
 באה ׳שכאלה חיים התוכנית
 הכנסת, לבניין מאיר יולדה

 הוועדה בישיבת להשתתף כדי
 בדרכה המערך. של המדינית
 על־ידי מלווה כשהיא לביזנון,

 נכון, יצחק סגן־יו״ר־הכנסת
 בשר־המיסחר- גולדה פגשה

ש לבי בר״ חיים והתעשייה
ו בתוכנית״הטלוויזיה, השתתף

 אותך ראיתי ״חיים, לו: אמרה
פנ והיית בטלוויזיה אתמול
 מיהר הנרגש בר־לב !״ טסטי

 ראש־ של ידה את ללחוץ
 בקול ואמר המטשלה־לשעבר,

 נהדרת, היית ״ואת... :מגמגם
 טיבעי.״ הרי זה אצלך אבל

 נורא ״אני גולדה: לו השיבה
 לעמוס (הכוונה הוא פחדתי.

התוכ ומנחה עודך אטינגר,
 כמה התבלבל אומנם נית)

 ובייחוד אחת, ילא יוטעה פעמים
 שלי הפגישות -שתי את בילבל

 לבסוף אבל עבדאללה, המלך עכו
 התערב לא-רעה.״ תוכנית יצאה
 ואמר: מלמד, אברהם ח׳יכ

 לשדר אם המוקדמים ״הדיונים
 לכך גרמו לא, או התוכנית את

 בה.״ ויחזו בבית יישארו שכולם
 היתד, זו .״נו, גולדה: הגיבה

 ביני במייוחד שתוכננה קנונייה
האופוזיציה.״ לבין
ש לפני אחדים ימים 8

 בתוכנית־הטלוויזיה הופיעה
הש אודותיה, שכאלה חיים

 של בכנס מאיר גולדה תתפה
ואמ בירושלים, תלמידי־תיכון

 אנשים ■נוסעים ״מדוע :להם רה
 לחו״לי פעמים הרבה כל־כך

 מקומות אין ? זד, את צריך מי
 המנחה, התערב בארץ? יפים

 רייכר: גירעון העיתונאי
מרבה ־שההנהגה רואה ״העם

שקנה המודרנית, האמנות של החדש המטיאור 1 !1 ]1 > "1 "1
1- 1 0 עצומים שטחים בכיסוי העולמי פירסומו את 1'11

ם, ובדים פלסטיק ביריעות  בישראל. קצר לביקור הגיע סינתטיי
ת בסיום ח  בניין את לארוז המאזינים אחד לו הציע ההרצאות א

 חייך, כריסטו בחסרונו. ירגישו לא במילא כי בירושלים, הכנסת
לדבר.״ נוכל אחר-כך הבחירות, עם תגמרו ״קודם :והשיב

 אותה״״ מחקה והוא לנסוע,
 צריך תמיד ״לא :גולדה נזעקה
!״מההנהגה דוגמה לקחת

 של מזכירו שהיה מי 8׳
 הראשון נשיאה וייצמן, חיים

 יגאל ישראל, מדינת של
 שעבר בשבוע סיפר קימחי,

מת וייצמן היה בדרך־כלל כי
ה ולהתדמות. לתרומות נגד

 תרם, שבהן היחידיות פעמים
 הגיעו כאשר היו קימחי, ■סיפר
 האמריקא־ המיליונר מידי אליו

 מגוחכים צ׳קים ליפסקי דואי
 היה ■שאותם סנטים, 15 סך על

 מניות על כדיווידנדות מקבל
שלו.

 שאירגנה בתוכנית־רדיו 8!
 קרן- למען מכירה־פומבית

וש ישראל, לבטחון ההתנדבות
 הציע פאר, מני הינחה אותה

 פומבית למכירה שרון אריק
 ־שלו המפורסמת פקודת־היום אר

 הוא כי הודיע ־שבה לאוגדתו,
 ־שנבחר מאחר הצבא מן מתפטר
 עלה השידור במהלך לכנסת.

 שהציג אדם גלי־האתר על
 חייל עמירם, כמשה עצמו

 ביקש הוא באוגדה. אריק של
 800ב- הפקודה את לרכוש

 ל״י 1500ה־ את כשעבר ל״י.
 אף ששירת חבר לעזרתו גייס
הגי יחד ושניהם באוגדה, הוא
 אולם ל״י. 2300 של לסכום עו
 לבסוף רכש פקודת־היום את

 ששילם תל־אביבי, בעל־מיסעדד,
 טבידיותקי- ל״י 4000 תמורתה

 נודע, התוכנית בתום רק לין.
 שאריק עמירב משה אותו כי

 פקודת- את שירכו־ש מאד רצה
רשות דובר אלא היה לא חיום,

'השידור.
מלמד אכרהם ח״כ 8!

 שלומציון, ■תנועת בראש פגש
 ״אריק, לו: ׳ואמר שרון, אריק

 יום- .למילחמת ? לך קרה מה
 עכשיו מלך, היית הכיפורים

מלכה!״ אתה

לאנשים
הנכונים!
777

הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.
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ה מיהו. בעצם יידע שאיש מבלי מ  גולדה של הקבוע המלווה הוא ק
 (בתמונה). עופר השר של בהלווייתו גם אליה נלווה האחרונה, בעת

ה, כי מסתבר מ  המושבים, בתנועת פעיל וחבר מושבניק שהוא ק
 פעם בכל לבת״אחותה. הנשוי גולדה, של קרוב-מישפחה הוא

לחברה. לה ולארח אצלה לבקר נוהג הוא לתל-אביב מזדמן שהוא

המוקלט׳□!״ הקולות כל את - ידיו ״גאל


