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 הליכוד שם זכה מוצרארה,
 קולות של יותר רב במיספר

בי צ׳ארלי הסביר מרשימתו.
 שמנחם בטוחים היו ״הם טון:
כו ״אבל מארוקאי.״ הוא בגין
 פולני,״ הוא שבגין יודעים לם

בי סיפר כד על אגמון. תמה
נכ ן מדבר אתה ״מה טון:
 במוצרא- אחת למישפחה נסתי

 נולד שבגין להם והסברתי רה,
 לי: השיבו הם כך על בפולין.

 בפולניה, נולד שבגין ,נכון
 ב־ שנים הרבה חי הוא אבל

מארוקו.״

 החוקה־ ועדת ליו״ר 8!
 ח״כ הכנסת, של חוק־ומישפט

 יש גדאס, דויד המפד״ל
 הביורו- כי בדוקות הוכחות
 אחש־ בתקופת החלה קראטיה

 הפסוק על מסתמך הוא וורוש.
״ויפ :האומר במגילה־אסתר,

 פקידים (אחשוורוש) המלך קד
 וקיבצו מלכותו מדינות בכל
 שושן אל בתולה נערה כל את

 כדי מונו ״הפקידים הבירה.״
 חדשה״״ רעיה למלך למצוא
 את לו מצאו ״הם גלאס. מפרש
ב מקום בשום אבל אסתר.
ש אחרי כי מוזכר לא מגילה
הנערה־הבתולה־טובת־ נמצאה

 הפקידיב פוטרו למלך, המראה
מתפקידם.״

 ארבלי שושנה ח״ב ■1
להצ שהחליטה אלמוזנינו,

 ה־ של לשעורי־ההתעמלות טרף
 מהשעוו מאד נהנתה ח״כים,

 במיזנו: פגשה היא הראשון.
 ושיכנעו כהן, גאולה בח״ב

 גאו׳ אמרה להצטרף. אותה אף
 אנ את. קודם ״תנסי כהן: לה

 קילוגר׳ כמה להוריד תצליחי
 לעומו אני.״ גם אצטרף מים,

 אורו ח״כ הודיעו כהן גאולה
 כ דורון, שרה וח״כ נמיר

 להש׳ עומדות הן מהשבוע החל
ההתעמלות. בשעורי תתף

 ממוקדי-המשיכז אחד 8<
 ה׳ ישראלים לגבי העיקריים

 מוזיאון׳ הוא בקאהיר מבקרים
 ובי העיר, שבמרכז העתיקות

 שבו המומיות״ ״חדר מיוחד
 החנו גוויותיהם מרוכזות שם

 הק מצריים פרעוני של טות
 ביק! כאשר ונשותיהם. דומה

 דבו של המדיני הכתב במקום
 ב העיר הוא כלוך, דניאל

 כא מרגיש ״אני התרגשות:
 מיפלג! בלישכת כמו בדיוק

העבודה.״

 לפגר במסיבה האורחים אחד היהברגנו יוטל
 שנערג אלמי, ניסים המחזאי של

 התקייט המסיבה הצייד. החדשה ההצגה של הבכורה הצגת לאחר
 רוסיי ומסעדה לבאר ופך שיפוץ שעבר פרדריק, של במועדונה
תורי ממוצא שהוא אלוני, מלבד רוסיים, במחולות יצאו הנוכחים

 מוסר! לי תטיף ״אל ניצחת:
 — פרענקית אשה לי יש

!״טהורה
 ה־ את שסיכמה לפני (■
ועדת־שימ- קיימה שלה, דו״ח

 וסגן־ראש־הממ- דיין משה
 וביקשו ידין ייגאל שלה

 כשפנו ברצון. נענו תרומה,
 שמואל שר־המישפטים אל

עתיר־ השר להן ענה תמיר,

עם הנוכחי ביקורה בעת התגלתה גאון ניסים המליארדר של 16ה״ בת בתו 11^1 \
1 ̂ * \1 יו הומור חוש בעלת יפהפיה, כצעירה מרגריט, ואחותה רנה אמה אביה, |11י

 בדיוק רוצה, היא כי הודיעה בשווייץ, היוקרתיים מבתי־הספר באחד הלומדת דניאל, חיים. ואוהבת
 ישראל שגריר של בנו הרצוג, ליואל נשואה מרגריט לישראלי. להינשא מרגריט, אחותה שעשתה כפי

 בז׳נבה. אביה עם עובד בעלה הרצוג יואל החודשים. 15 בת לאלכסנדרה אם והיא הרצוג, חיים באו״ם,
העולמית. הספרדית בפדרציה הבולטים מהפעילים מלל, ריי האמריקאי המיליונר דניאל, של לצידה

 המת- את חיפש מועד, מבעוד
את להן ומסר במיזנון רימות
הצ׳ק.

ההו יום במסיבת הכבוד אורח היהבגין מנחם
 ריי המיליונר גאון לניסים שערך לדת

 :ואמר אותו בירך ובגין שנים 56 מלאו גאון לניסים מלל*
 בגין ישראל.״ למדינת גאון נשיא להיות יכול היית גאון, ״ידידי
 גאון אך המדינה נשיא לתפקיד גאון של מועמדותו את הציע
הפרטיים. עסקיו על לוותר יכול אינו כי בטענה סירב,

 על חולקים אתם ״במה ■
 שאל הקומוניסטית?״ המיפלגה
 את אגמון, יעקב המראיין

 בסיעת השחורים הפנתרים נציג
 ביטון. צ׳רלי ח״ב חד״ש,
 שהצליח עד התלבט, ביטון

 :נקודת־המחלוקת את למצוא
זקנים...״ הם כל, ״קודם

 בישראל הפשיעה לחקירת רון
 במלון מישיבותיה אחת את

ה כשחברי בהרצליה, השרון
 לסעודה שם מסובים וועדה

 פקיד על־פניהם עבר מבריאה.
 :לעברם והעיר בכיר, ממשלתי

 בכל- הפשע כי רואה ״אני
 הוועדה חברי כל משתלם.״ זאת

מל בהומור, ההערה את קיבלו
 סלע (אדמונד) מתתיהו בד

ב שכיהן מי (זילברשטיין),
ב אגף־החקירות כראש שעתו
ו המישטרה של הארצי מטה
 שנים. 15 לפני לגימלאות פרש
ה ובעל אוסטריה יליד סלע,
 למישמע הזדעזע הייקי, אופי

 קצת ״אדוני, והגיב: ההערה
לוועדה!״ כבוד

 הפרטי המיסחרי סימלו ■1
 (״רפול״) רפאל האלוף של

 במטכ״ל אג״ם ראש איתן,
 כרמטכ״ל, להתמנות העומד

 רחב־שו- אוסטרלי כובע הוא
לח נהג שאותו ומרופט, ליים
 התמנה מאז בשדה. בעיקר בוש

 רפול נאלץ במטכ״ל לתפקיד
 ייאלץ וכך הכובע, על לוותר

 הרמטכ״ל. בתפקיד גם לעשות
כי התלוננו חיילים הסיבה:
 מעין בלתי־תיקני כובע חבישת

מה הבכיר, המפקד על־ידי זה
 על הוויתור רעה. דוגמה ווה

 לפני מציג האוסטרלי הכובע
 אותו חבש לא הוא בעיה. רפול

 ״שוויץ״, לצורך או כקמיע
 קרקפתו עור רבים. שסברו כפי
 רגיש הרמטכ״ל-לעתיד של

 למיג־ נזקק ורפול לשמש, מאד
ש מהסוג רחבת־שליים, בעת
 להגן כדי בצה״ל, תיקני אינו

עליו.
 של אשתו קולק, תמר ■1

 טדי ירושלים עיריית ראש
 נטלו קטן, שרה כוח״ קורק

 איסוף משימת את עצמן על
 ב־ מחברי־הכנסת, התרומות
 של מיצעד־הפרוטות מיסגרת

 לעמוד השתיים יכלו כך איל״ן.
 מחברי- כמה של אופיים על

 ח״כ אל כשניגשו הכנסת.
שר-החוץ פרס, שימעון

ב רק תורם ״אני הנכסים:
ל ראש־הממשלה ואילו בית.״

 כי טען דכין, יצחק שעבר,
 זלמן ח״ב בבית. כבר תרם

צ׳ק הכין זאת, לעומת כהנא,

בתוכ שהופיע ביטון, 8!
 תזצב־תח, בירה הראיונות נית

 מסביר הוא כיצד עוד נשאל
 שמוצאו שלמרות העובדה את

הירושלמית משכונת־העוני

1 י1ד11י1 8| ך1ח ע חנ לישראל הגיע הצרפתי הזמן 1| נ
| ן את ותפתיע הישישה אמו רת | |

 למד כי סיפר הוא נעינרית. אליהם פנה כאשר פניו מקנלי
 להפתיע כדי נפאריס, השוהה עמרם, נשם ישראלי אצל עינרית

 של נדירתה התקיימה האחרון שנת נערנ נישראל. ידידיו את
 הצרפתי, של לכנודו משתתפים רנת מסינה אלדור גבי השחקנית

בתל-אביב. מבקר כשהוא כסית בקפה-האמנים לשבת הנוהג

ו\2113 הזה העולם


