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 בביתו תדרוך לא שר איזה של רגלו בף
הציוני הקונגרס בדיוני נרדם ומי ראש־הממשלה של

ס

 וחובש שחורה גלימה עוטה כשהוא הופיע (במרכז), והתרבות שר״החינוךהמו זבולון
אוני של ודוקטורי־הבבוד האקדמי הסגל חגרי בשורת אקדמאית מצנפת

 בין שהיה המר, בגין. מנחם לראש״הממשלה דוקטור־בבוד תואר הענקת בטפט בר־אילן, ברסיטת
 נשאל באשר שלבש. הססגונית בתלבושת ומשועשע מבודח נראה התואר, הענקת לרגל בגין של מברכיו
חדשה.״ עיברית למחזאות ״דוקטור :חיזעה חירבת לפרשת מרמז כשהוא השיב, הוא, למה דוקטור

 על לתמיד לסלוח מוכנה היתה
 רעיית היא בעבר לבגץ יחסו

 כנין. ■עליזה ראש־הממשלה,
 בגין הגב׳ התבטאה לא־מכבר

 לגבי המישפחה, ידידי לפני
 אצלנו שר, לא או ״שר תמיר:
 כף־רגלו.״ תדרוך לא בבית

 והרווחה, העבודה לשר ■1
 מקוריות שיטות כץ, ישראל
 מישרדו פקידי את להעניש
 הוראותיו. אחר ממלאים שאינם

 לאחד הורה הוא באחרונה
 במישרדו הבכירים הפקידים

 שלושה ללישכתו להיכנס שלא
 לא שהשר ״טוב רצופים. ימים

מתלו בפינה,״ אותו העמיד
 יגיע עוד ״הוא במישרד, צצים
 להזמין מהפקידים שידרוש לכך
 לשיחה.״ אמותיהם את
ב הדיונים אחד בעת ■1

ב שהתקיים הציוני, קונגרס
 ניראו בירושלים, האומה בנייני

 ויקשור לשעבר שר-הבריאות
 מיפ- צעירי ואיש טוב שם־

 גורדון, אורי לגת־העבודה,
 עמוקה. בשינה שקועים כשהם
 לקול מדי־פעם ניעור גורדון

 שם־טוב אולם מחיאות־הכפיים,
הדיון. סוף עד ישן

 ששר־הקליטה, בעת ■
 נאומו את נשא לוי, דויד
 אחד העיר הקונגרס, צירי לפני

 טובים. ימים ״הגיעו הצירים:
 הרצל. על מדבר לוי דויד

 פלא־ שסמי רק חסר עכשיו
לילינ- על ידבר טו־שרון

 לענייני ועדת-השרים 8!
 להעמיד לאחרונה החליטה רכב

מכוניות שרי-הממשלה לרשות

 במקום גדולות, אמריקאיות
ש השוודיות הוולוו מכוניות

ההסבר חיסכון. לשם להם ניתנו
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 לכהן החל ויהודית, ישראלית לתיקשורת ראש״הממשלה כיועץ קידי
 מנחם את ליווה הוא לכן. קודם עוד בתפקיד רשמי בלתי באופן

 השאיר ממכוניתו בצאתו מקלף. מרדכי רב״אלוף להלוויית בגין
 שלא לנקדימון הורו שומרי״ראשו אולם במכונית, תיקו את בגין

 התיק את לשאת נאלץ נקדימון במכונית. התיק את להשאיר
 שימחה שר־האוצר ליד ניצב כשהוא הטכס, במהלך הכבד החום
העי חבריו שביט. בומה התעשיינים התאחדות ונשיא ארליך

שומר״התיק.״ ״הלורד התואר: את מייד לו העניקו תונאים

 השמיני הרמטכ״לים לסקוב, וחייםבו־לב חיים
 היחידים היו צה״ל, של והרביעי

 הרב״אלוף מדי את שלבשו צה״ל, של הרמטכ״לים־לשעבר מבין
 מרדכי צה״ל, של השלישי הרמטכ״ל של הלווייתו בטכס שלהם,
 ידין, ייגאל בטכס, שנכחו אחרים רמטכ״ליס״לשעבר שלושה מקלף.

 רמטכ״ל־ ואילו אזרחיים, בבגדים באו רביו, ויצחק דיין משה
האשכבה. מטכס נעדר צור, (״צ׳רה״> צבי אחר, לשעבר

 כיום, כי היה זו להחלטה שניתן
 זולות האמריקאיות המכוניות

מתלו בממשלה אולם יותר.
 היא האמיתית הסיבה כי צצים׳

 שר־הפנים של האישית בעייתו
 יו״ר גם שהוא בזרג, יוסף

 גדל- בורג לרכב. ועדת־השרים
 ולצאת להיכנס מתקשה הגוף

 הממשלתית הוולוו ממכונית
 מדי־פעם נאלץ ונהגו שלו,

 כשמצא עתה, בידו. לסייע
אמרי למכונית לחזור סיבה

 יוכל יותר, רחבה שהיא קאית,
 בתחום הנהג שירותי על לוותר

זה.
 ד״ש, שח״כ העובדה 8!

 שר- הפך תמיד שמואל
מנ של בממשלתו המישפטים

 את במעט ציננה כנץ, חם
 השוררת רבת־השנים המתיחות

שלא מי אולם השניים. בין

בלום.״
להס לי תן ״משוגע! 8

 צעק אומר!״ אני מה לך ביר
 לעבר כהן יגאל הליכוד ח״כ

 כהן. ■מאיר ח״כ לסיעה, חברו
 ועדת־הכספים בישיבת זה היה
 כהן שמאיר אחרי הכנסת, של

 כהן יגאל של טענתו על מחה
 נצרת- העיר את בנו כאשר כי

 שבני כדי זאת עשו עילית,
ב יתערבבו לא עדות-המיזרח

ה כהן מאיר השיב ערבים.
 החרות, תנועת איש חיפאי,
 ״אתה לע״ם: איש כהן, ליגאל

 לא חילופי-המחמאות משוגע!״
טי תהיה ״אל בכך. הסתיימו

 מאיר ואילו יגאל, זעק פש!״
טי ״אתה בפסקנות: לו ענה

 אחרי רק נרגעו הרוחות פש!״
 עצמו מעל הסיר כהן שיגאל

בטענה גזענות, של חשד כל
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