
 הפליליים. המישפטים שר יהיה תמיר שמואל
האזרחיים המישפטים שר יהיה רובינשטיין ואמנון

מזווזי $ כרמל
״נקב חנרון לזניי[ ראשון קני נד

 ל- קרד. מצחיק משהו 0
 בגין מנחם ראש־הממשלד,

בשו שהנחיתו מהמטוס, בדרכו
 בנמל־התעו- מארצות-הברית בו
 בטר- האולם אל בן־גוריזן, פה

 מסיבות־ את ערך שבו מינאל
 שסקר אחרי שלו. העיתונאים

 צה״ל, של מישמר־הכבוד את
 את ולחץ מקבלי־פניז את נישק

 בניין אל בגין נבנם ידיהם,
 פועלות־ שלוש בית־הנתיבדת.

לבו קשישות, מרוקאיות ניקיון
 שעקבו כחולים, בחלוקים שות
המס על שהתנהל הטכס, אחר
 ראש־המנד את לפתע ראו לול,
 לא הן פניהן. על חולף שלה
רג סערת על להתגבר יכלו

 ששומרי- לפני ועוד שותיהן,.
 לעצור הספיקו בגין ישל ראשו
 נפלו בגין, על התנפלו בעדן

 שוכד אותו. ונישקו צווארו על
 את לחלץ נאלצו רי־הדאש

בגין.

 יותר עוד מצחיק ומישהו ■
 דיין משה לשר־החוץ קדה

 כמי ידוע דיין מעמד. באותו
 של לגינונים פנויה שעתו שאין
 וקבלוה- פרידה בטיכסי טכס.
 שנערכו לראשי-הממשלה פנים

 כדי מופיע היה הוא בעבר.
ל ממהר נוכחותו, את להפגין
ש אחרי מייד ראשון הסתלק

 לא הפעם אולם יידו. את לחצו
 התרגיל על לחזור דיין העז

 על ■נשאר הוא שלו. הקבוע
 לא הטכס, יתום עד המסלול

 עד הטרמינאל בניין את עזב
 מסיבת-העיתו- את סיים שבגין
שלו. נאים

 שר־המישפטים, שיהיה מי 0
מ ? לממשלה תצטרף ד״ש אם

 — מועמדים שני שיש כיוון
ושמו רובינשטיין אמנון

 בכנסת נפוצה תמיר, אל
רו יחולק: שהתפקיד הגירסה

 המישפטים שר ׳יהיה בינשטיין
 המישפ־ שר ותמיר האזרחיים,

 הסתבך המצב הפליליים. טים
ל׳ח בנימין גם הודיע כאשר

 כמד עצמו את רואה שהוא יי
המ הליצנים אך לתפקיד. עמד

 הלוי לכך: גם פייתרון ציאו
הקדומים. המישפטים שר יהיה

 האלוף שיר־הביטחון 01
 את בילה וייצמן עזר (מיל.)
 בברינתחזש- האחרונה השבת

 לבית־ השייכת הפרטית, חייה
 שבו בהרצליודפיתוח המגורים

הנשואה מיכל, בתו מתגוררת

תו הבית, מדיירי אחד 0!
 ליימי דירה המחזיק אנגליה שב

 עזר אל ניגש בישראל, הקיץ
פוליטי על איתו מדבר ׳והחל

 ״דחילק,״ עזר: לו אמר קה.
 לאנגלית: עבר ומייד בערבית

בבגד שאני רואה לא ״אתה
 בבריכה, שוחה אני בשבת ז ים

 על מדבר אני השבוע באמצע
פוליטיקה.״

 ועדת־הפנים, בישיבת 0!
 השומר רחוב בבעיות דנו שבה

 הדתי הח״כ אמר בבני-ברק.
 שר־ אפילו כי כהנא קלמן

שיט בכור המנוח סמישטרה
 כי החמישים בשנות אמר רית

 עוד בביני-ברק שרשרות יש
 ציורך ׳אין ולכן המנדט, מזמן

ה לדתיים. ולהפריע להתערב
 אלוני: שולמית ליו שיבה

 ולא ד־־ל, רק הוא ״שיטרית
 שההלכה חובה אץ לכן חז״ל.
הדו כל סוף עד פיו על תהקה
דות.״

 ועדת־ ישיבת בעת 0!
 התבטא הכנסת של העבודה

 ישראל ההסתדרות, גיזבר
 ביידיש. אחדות פעמים קיסר,

 קרא אמיר ד׳אק המערך ח״ב
 ביטון: צ׳ארלי כח״ לעבר

 יתיר- צריכים אנחנו ״צ׳ארלי,
פה!״ גום

ל ממשיך עצמו ביטון 01
 בכנסת. ותמיהות סקרנות עורר

יו שר־הפנים אל פנה השבוע
 ״למה לו: ואמר בורג סף

 בשביל משהו עושה לא אתה
ה ז״ מיוסררה לתושבי לעזור

תת ״אדוני, בורג: לו שיב

וא צ׳ארלי התרגז יפה!״ נהג
 מה ׳מבין לא ״אני לשיר: מר

לל לי אומר אחד ממני. רוצים
 אומר שני כפכפים, בלי כת
 בחולצה, כפתור לרכוס ילי

 יפה. להתנהג לי אומר ואתה
גן?״ פה, זה מה

מת הכנסת במיסדרונות 01
 צ׳אר־ כשעלה פעם, בי לוצצים

 הנואמים, דוכן אל ביטון לי
 אל לפנות ובמקום התבלבל,

ב כמקובל הכנסת יושב־ראש
 ראש,״ היושב ״כבוד תואר:

 השד ״כבוד בלשון אליו פנה
פט.״

 הפנתר ביטון, של ידידו 01
 אוהב שמש, כוכבי השחור

 בקפה, פגש השבוע להתווכח.
 עולים בזוג בירושלים טענזון

או שהוא להם, ואמר מרוסיה
 השיבו מולדתם. רוסיה את הב
 !״קומוניסט ״אתה :הרוסים לו

 קד שיאני ״בטח כוכבי: אמר
 מדד לפה באתם אתם מוגיסט.

ב גדלתי אני פרופסורים. סיד.
 כיתד, גמרתי ובקושי ישראל,
אל״ף.״

 מתלוננים הכנסת סדרני 0!
 מיזנון־ שליד הטלפון ׳תאי כי

ה לחברי המיועדים הח״כים,
 ביל- הסיעות ולמזכירי כנסת

 עיל-ידי הזמן כל ׳מועסקים בד,
 שמואל ה״כ של אנשיו

ה אחד אמר פדאטו־שרץ.
 פלאטו, של ליועצו סדרנים

 הבום ״אם :אודים כן ז׳אק
 ילה־ בשביל עשיר כל־כך שלך
הר כל-כך יחיד בסיעת עסוק

 למה מבין לא אני אנשים, בה
 טלפונים לכם התקין לא הוא

!״פרטיים

 פופולרית בדיחה עוד 01
נכנם :הכנסת במיסדדונות

 ״איפה ושואל לכנסת אזרח
 הסדרן: אותו שיואל שרץ?״

צרפ שמדבר זה 1 שרץ ״איזה
?״ ילד כמו שמדבר זה או תית

ס המפד״ל ח״כ 01 ה ר כ  א
 יחסי- מחלקת בי טוען מדמד
הגרו היא מיפלגתד של הציבור

של התעמולה מהלקות מכל עה

לע החליט לכן המיפלגות. כל
 למיס- יחסי־ציבויר בעצמו שות
 שישי דם מדי בא הוא לגה.

 ומרצה התל־אביבי תמר לקפה
ה בקרב היוניות דיעותיו את

בקפה. והחילוני קהל
 ראש־הממשלה, רעיית 0!

אה מר, נשאלה בנין, עליזה
ה בארצות-הברית. וביותר בה

 ״לקנות בגין: הגברת שיבה
 בבלומינדייל״. לנכדים מתנות

 כל־ביו חגות הוא בלומינדייל
בנידיורק. ענקית

 טימור, צבי העיתונאי 0!
 הכלכליים הכתבים יתא ייו״ר

 לעיתונאי כי טוען בירושלים,
 קולי־ פרס מגיע מרגלית דן
 הוזמן מרגלית לעתונות. צר

 שותפו קוליץ, דויד על־ידי
 ויי- עזו־ של ואיש־סודו לעסקים

 מדיני כיועץ לישר לשמש צפן,
הת בעיקבות שבוטל ינדנד —

 משה שר-החוץ, של ערבותו
דיץ.

האח התוכנית לצילומי 0!
 זה הטלוויזיה סידרת של רונה
 ר זזה אורי הופיע שלי הסוד

בול כשציציותיו כיפה, חובש
מיכנסיו. מתוך טות
 התבקש קודם־לכן שבוע 0!

ל נתן אייבי על-ידי זוהר
 בקול בתוכנית־ראדיו השתתף
 חנו״ות־ מבעלי ולבקש השלום,

 צעצו־ את להשמיד הצעצועים
 שבא אורי, שלהם. עי-המילחמה

 המשורר עם יחד לאולפן
 על כיפה חבש גפן, יהונתן

 צע- על שדיבר ■ולפני ראשו,
ארו שעה דיבר צועי־מילחמה

 שחל באב, תישעה צום על כה
יום. באותו

הטלווי תוכנית למפיק 01
 שילמה שלי, הסוד זה זיה
 יגאל הסודות ולבמאי פז,

כש הפתעה, ציפתה שילון,
 את לתוכנית לראיין הגיעו
 אונסים. חואן הצייר

יו מדיום, שהוא טוען אונסים
 דה־ ליאונרדו עם השר צר

 בהשפעתו. מצייר ואף וינצ׳י
הוא כיצד לשניים הדגיש הוא

 מגלמת (שמאל) רו מיסטי השחקנית 1מונח; מארילין
ת1  נשרט מונרו מארילין של תפקידה א

מארילין. של האמיתי שמת חיה נורמה״ג׳יו ג׳ין״. נורמה לן, ״שלום

 הבגדים אופנת את מחדש להפיץ כדי הסרט את מנצלים עתה
 מילטון עליה, האהוב הצלם בתצלומי מארילין שלבשה השקופים

ל״י. 400כ־ שמחירה כואת, שימלה בתצלום לובשת רו מיסטי גרין.

לאנשים
הנבונים!
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