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 בקהל שישב ירון, בקרוב. שתשודר שמר נעמי שירי הטלוויזיה
 כל־כך התלהב קוסמטי, ניתוח באחרונה שעברה אשתו בחברת

רבה. בהתלהבות שרק לפיו, אצבעותיו שתחב עד מהביצועים

׳אחראי זרו הירי היפים באחד

סיפרו הכנסת במיזנון ■
 לשר ׳מתנכלים ני השבוע

 יצחק והתשתית, האנרגיה
דעי,  :עובדה במתכוון. מו

 אריאל :שר־החקלאות ידירו,
ץ (״אריק״) ר  לתרום מסרב ש

 חברו לתשתית, ומים קרקע לו
והתע המיסחר ,התיירות שר

 מסרב הורביץ יגאל שייה
 דיגיזאו־ המכון את לו .להעביר

 ישלו!מהמיפלגה אחר וחסר פיסי
שימ שר־האוצר הליברלית,

 להעביר ׳מסרב אילץ״, חה
 הדלק. שיווק נושא את לו

 מודעי הושר מטפל בלית־ברירה
 שר־הפנים, גם אולם ׳באוויר.

׳והו לו, מתנכל בורג, יוסף
 האקולוגיות הסע״ות יכי דיעו

מיושרדוחשלו. לתהום !שייכות
 ה־ הכנסת מושב בעת ■

 שעבר סש׳סוע שכונס מייוחד
 מנחם הסמשלה, !ראש פגש

שו ■הכנסת בחברות כני[,
 ארבלי־אלמוזלינו.ר שנה

 במיסדחז נרוסמן חייקה
 את פרש ׳בגין הסיעות. קומת
 ארפלי-אלטוזלינו על וורד ידיו

 ש־ מובלי ובנושיקות, ׳בחיבוקים
שב קלה תשומת־לב יקדקש
 שנותרה גרוסמן, לחייקה קלות
 :נשלב בטון וקבלה ׳מהצד
ד׳ איתי ״ומה
 אליעזר שר-הבריאות ■

 בפתח־ ■בסיור היה שוסטק
 ראשו על הורעפו שם תיקווה,
 הנבוך השר ואין־ססור. שבחים
 סיפור ״יש לימברכיו: השיב
 מבקש שהייה גנב׳ יעל ידוע

 להצליח לו שיעזור ׳מאלוהים
 לא ,איך :■אותו שאלו בגניבות.

 שיעזור מאלוהים לבקש תבוש
 לא הדיבוה על לעבוד לד

 ,אם :הגנב דשיב ר תגנוב
 שתהיה מהשמיים נגזר ׳סבר

 אבקש שלא לפה אז .גניבה,
 דבר אותו ? שתצליח מהאלוהים

 כבר אם עלי׳: ׳אומרים ■אתם
 שר־ יהיה ששוסטק עלינו ׳נגזר

יצ שלא למה אז הבריאות,
?״ ליח

 ירושלים, עיריית ראש 01
 בפומבי השפיץ קיללו, טדי

 ויק■ ■הקודם, שר־הברואות את
 טען קולק שם־טוט. טור

 הא״דואולוגיה בין לשר ל0י גי
 דחס שירותים השוואת של

 שם־טוב שפיזר לערבים טוב
 הוא מעשיו, לבץ עבר לכל

:קולק אמר בהחלט. מיקרי

 דבר שום עשה לא ״שם־יטוב
 שעשה ימה כל הערבים. למען
 פוליטיים. נאומים לצורך היד,
 כשהגיע אך דיבר. רק ׳הוא

 את הוכית מעשה, לידי העניין
צביעותו.״

 שבה הזדמנות, באותה ׳01
 הנוכחי, שר־הבריאות גם נכת

 ■מירפאות הקמת על ק׳ולק דיבר
 שב- נזוקאסד אל בבית־החולים

 גייס כי סיפר הוא שית־ג׳׳האח.
 לפרוייקט דהלאר וחצי מיליון

 נוסף, !מיליון לגייס והבטיח
 ׳שמישרד־הבריאות דרש אך

 שלא במידה !מאהוריז יעמוד
 סטנכ״ל הכסף. את לגייס יצליח

 תדי הד״ר מישרד־הבריאות׳
 ראש את הפסיק טולצ׳ינסקי,

 ב- צורך ״קש :ואמר העיד
 שירותי ■מערד של כולל תיכנון

 ב- ולא בירושלים, הבריאות
 !בודדים.״ פרדיקטים תיכנון!של

הדוק לעבר וצעק התחמם תדי
 לעזאזל ״לד באנגלית: טור,
 מבין שאינך במה !תתערב ואל
 הוא ידע לא שתדי מה בו.״

 עולה שהוא טולצ׳וגסקי, כי
 מולדתו ׳בקנדה !שימש ׳חדש,

בריאות. לענייני כתת־שר
 מעגדמיכאל, מקיבוץ 01

 (״זרד׳) מאיר ח״כ של קיבוצו
:הגא הסיפור הגיע זורע,

 לפתע בקיבוץ. השמירה על
 כשהוא השומרים, כל את הזעיק
 במה- ערבים ״חברה, צועק:

 המחסן את פרץ הוא סן!״
כשהד אד ידיות. ארבע ד׳רדי
 נמצאו לא האור את מישהו ליק

 בטיח, ולא ערבים ל!א במחסן
 ישן טרנזיסטור דדיו רק אלא

 ושהיה לסגור, שכח שמישהו
הער התחנות אחת אל מכוון
ת. ״הייתי :זרו התנצל מ
 ושמעתי המחסן ליד בסיור

מ בוקעים ׳בערבית ׳לחשושים
תוכו.״
אלוני שולמית ח״ב 01

 ■המשיח, ימי שהגיעו טוענת
 בתג״ך ״כתוב מסבירה: והיא
 עם וגמר כבש עם זאב ,וגר
 נוהג קטון ונער ירבץ... גדי

 זאב גר בימינו והגה, !בם׳.״
 כבש עם גורן שלמה הרב
 ונער יוסף, עובדיה ■הרב
 אבו״ אהרון שר־הדתות קטון

בם.״ נוהג חצירא
 להקמת התנגדותו את 0!

 גידול בגושא שתטפל ועדה
 השבוע הסביר הסוכר, סלק

והתע המיטהר שר־התיירות,
 לעיתונאי הורוביץ יגאל שייה
 מכיר ״אני טימור: צבי

מה כל אישי. באופן חקלאים

 את להרוויח זה רוצים שהם
 שנינו אגחנו תשכח, אל העוגה.
הכפר.״ מאותו

 החינוך מישרד דוגר 0!
שלח כהן, ישראל והתרבות,
 מיכתב דבר היומון למערכת

 גושא על ׳להגיב ביקש !שסו
 כאשר בעיתון. שפורסם מסרים
 הדובר, הופתע המיכתב פורסם

 דבר ככתב בעבר ששימש
 שפו ליד למצוא בירושלים,

 קיבל כהן ׳ר׳(רבי). התואר את
 בבדיתות-הדעת, התואר !את

 עדיין לצערו כי לידידיו הסביר
חי בעיקבות יסרב התמנה לא

 אך בפישרדו, השרים לופי
 כי מקווה הוא זאת עם יחד

 הבאה בפעם יכתוב באשר
ב שמו ליד ייכתב לא לדבר
לברכה). צדיק (זכר זצ״ל טעות

בנאי חיים הבדרן 0!
 חבר ״אינני עצמו: על העיד
 אני פוליטית. תנועה בשום
בד״זש.״ תבר

 אורי אחר, בדרן ואילו 01
 השקפתו את העביר זוהר,
 לבניו. נם החדשה הדתית

 השגה הופיע זוהר אבשלום
 כשהוא ג׳ בכיתה ללימודיו

ל ׳מתחת ארבע-כנפות ׳.לובש
 והציציות פתוחה׳ קיצית חולצה

 לריצ־ עד כקמעט מגיעות שלו
 חופש ואיינו זאת ;לעומת פה.

 החדשה ומורתו .לשאלת כיפה.
 ההלכה לפי כי, הילד הסביר

 יותר חשובות ארבע-יכנפות
 הבכור ובנו ואילו מכיסוייראש.

 (״פישל״) אפרים זוהר, של
 מבית־ספר הועבר ,11ה־ בן

דתי. לבית־ספר .ממלכתי
 רכב־ שליוותה שוטרת 01

ש !בשבוע הרביעי ביום גרד
 פרטית במכונית הבחינה עבר,

 לחנייה אסור במקום החונה
 הירקון ברחוב דן, סלון מול

 נעצרה השוטרת בתל־אביב.
 את לגרור הגרר לנהג ;והורתה

 נהגי!מוניות ממקומה. המכונית
 צעקו מקום בקי׳רבת שעמדו
 תגרדי! ״אל השוטרת: לעבר

 שר״סמקש־ של מכונקת זוהי
 סברה השוטרת אבל טרה!״

 התעלמה אותה, .מותחים ני
 הגיעה כאשר דק מקריאותקהם.

ה אל הנגררת המכונית עם
 ידיעה השוטרת קיבלה חניון,

 איזו יודעת ״את :באלחוט
 המכונית את גררתו !מפונית

מכוניתו זו היתד, ׳הבוס!״ !של

 אומנם הוא חחוזרים־בתשובה. לחוג הצטרףנלסון ופי
 חטכים זאת לעומת אך מאמין, דתי דפיי לא

 הנודע האילתי הווטרינר של ננו של בר״המיצווה בטכס תפילין להניח
 הניחו לא בי הזדמנות באותה התוודו וינקול נלטון (משמאל). ינקול

 עושה זוהר אורי אם ״נו, :רפי אמר שלהם. הבר״מיצווה מאז תפילין
צו״חאופנה.״ אחר ממלא תמיד הרי ואני באופנה. שזה סימן זה, את

לכ הוזמן ״הארץ״, של הקאריקטוריסטנוקש זאב
 המקשטת הבחורה של מחשופה את סות

 של בקשתו על־פי שלי, הסוד זה הטלוויזיה תוכנית תיפאורת את
 יופיע שהוא מוסרי לא זה כי שטען זוהר אורי התוכנית מנחה

 סירב גם אורי גלויית״חזה. בחורה של רקע על וציציות כיפה עם
מוסרי. זה אין כי בטענה מלכת״המים, תחרות את להנחות
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