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לורנץ שלמה הרב חי׳כ את שמגרה מה
ארליך שימחה ח׳׳כ את מגרה שאינו ומה

 המערך סיעת בישיבת 8
אי על דיון התקיים בכנסת

 אהרן ח״כ שבת־הדמים. רועי
 ד״ר שר־הפנים, כי טען ידלין
כשו התנהג לא בורג, יוסף

 ביקורו את קיצר לא כאשר רה
ליש מייד שב ולא באירלנד

 אבא ח״כ לו השיב ראל,
היה יכול לא ״הוא :אכן

 ואמר פלומין יחזקאל לסגנו
 ממני רוצים מה ״פלומין, לו:

 המישכבי- עם ישראל אגודת
שלהם?״ זכר

 העבודה־והרווחה, שר 81
 לביקור הגיע כץ, ישראל

 ירי לאחר מייד בקריית־שמונה,
 בעיירה סייר השר הקטיושות.

ואמר בצד שישב לבחור וניגש

 של סיפונה על רישמי ניקור השבוע גרך1בגין ([חם1
אר־ צי של בנושאות־המטוסים הגדולה

 קברניטה אותו אירח שם חיפה, בנמל שעגנה נימיץ, צות־הברית,
 נפוצה הביקור אחרי (מימין). גסקיל ריצ׳רד קפטן האוניה, של

את להפיל רצו האמריקאים :הבאה הבדיחה הבוהמה בחוגי
 לראש־ מושלם בפיל ומצאו חיפשו ז עשו מה איך. ידעו ולא בגין

 ואת והוחבא נחטף הוא מלכודת. לבגין הוטמנה באוניה הממשלה.
 כראש־ מאז ומכהן בטכסים שהמשיך הכפיל, למלא החל מקומו

ארה״ב. עם וליחסיו הבאים למעשיו לב לשים כדאי הממשלה.

 בני בחברת בישראל זמנו חצי מבלהטונור חיים
 באירועים נראה לאחרונה מישפחתו.

 הנח״ל, להקת חברת ענת, בתו, עומר. 17ה״ בנו בחברת חברתיים
 הלהקה. מפקד עם רומן ומנהלת המישפחה מסורת את ממשיכה

 — הנח״ל להקת מפקד עם רומן בשעתו ניהלה גליה, אמה, גם
 שנמיגדלי־ המפוארת דירתה את מכרה טופול מישפחת טופול. חיים

שלהם. הישנה דירת״הגג את משפצת והיא בתל־אביב, וייצמן,

 מפחד לא אתה בחור, ״נו, לו:
 הבחור, לו השיב ז״ מהמצב

 ״אדוני לעברו: להביט מבלי
מארליך.״ רק מפחד אני השר,
 בכנסת, מנאומיו באחד 81

 מנחם ראש־הממשלה טען
 במצעו״. ״דבק הליכוד כי כנין
לשע שר־התחבורה לעברו צעק
ה מספסלי יעקובי, גד בר,

 מצה זה 1 מצע ״זה : אופוזיציה
״ומרור !

 בנות שיחדור על בדיון 8!
יש אגודת ח״כ טען מצה״ל

ב לורנץ, שדמה הרב ראל,
 לצבא. בנות גיוס נגד להט

 שולמית ח״כ לעברו צעקה
טע מאלו לורנץ, ״הרב אלוני:

פרי קיימת כי טוען אתה מים
הרב לה ענה בצה״ל?״ צות

 :הנואמים דוכן מעל לורנץ
 אותי!״ תגרי אל אלוני, ״גברת

 לומר: כנראה, בהתכוונו, —
לתשובה. אותי תגרי אל

 החיפאית, אשת-הפעלים 81
ה ליד הציבה גסט, ציונה
 הכרמל שבמרכז שלה בוטיק
 תנועת־הכד של החתמה שולחן

 והחתימה עכשיו״, ״שלום חאה
 לפתע חעוברים־והשבים. את

והח המישטרה למקום הגיעה
 על שהיה החומר את רימה

 ציונה השלטים. ואת השולחן
או שיעצרו מהשוטרים דרשה

 אך דו״ח, לה שירשמו או תה,
 ושניים בחיוך, סירבו השוטרים

 גלויות־מח־ על חתמו אף מהם
 לראש- להישלח העומדות אה

הצליחה לכן קודם הממשלה.

ליי עליו היה לישראל. לשוב
 בנושא אירלנד לממשלת עץ

הטרור.״
 שולמית ח״כ כששמעה 8

 שר־ של התבטאותו את אלוני
כ אדליד, שימחה האוצר,

 הוא הקצינים מיכתב אילו
 ארליך לעבר צעקה ״פוטש״,

 ב־ לשלה סמוך בשולחן שישב
מד מי ״תראו הכנסת: מיזנון

 הגדול הליברל !פוטש על בר
בצה״ל!״ משירות שהשתמט

 ״שלום המחאה כנס בעת 8
כשבו לפני שהתקיים עכשיו״,

 קבוצת ניגשה בתל־אביב, עיים
ביק אלוני, ח״כ אל מחתימים

 עצומה. על לחתום ממנה שה
 ״כחברת־כנסת אלוני: השיבה

העצו על לחתום יכולה איני
 מעל עליה כשאדבר אחרת, מה,

 לי יזרוק בגין הכנסת, דוכן
 אמרתי להגיד לי שיש שמה
העצו על שחתמתי בזה כבר
חתמו. אחרים ח״כים מה.״
 הצעת־ למנוע בניסיון 8
 הומו־ יחסים התרת למען חוק

 אנשי עשו בישראל סכסואליים
ב ולילות ימים ישראל אגודת

 בכנסת. הקואליציה חברי קרב
 ניגש פרוש מנחם הרב ח״כ

ו במיזנון שישב לשר־האוצר,
 של בתו לחתונת לנסוע שעמד

 וביקש לוי, דוד שר-הקליטה,
לישי דחוף באופן לבוא ממנו

ש הסביר ארליך הסיעה. בת
 פרוש: לו אמר זמן. לו אין

ו חיים שאלת זאת ״ארליך,
 לישיבה, נכנם ארליך מוות!״

 יצא אמורים, דברים במה שמע
ניגש דיעה, שיביע מבלי מייד
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 לו לספר כדי בגין, מנחם ראש־הממשלה אצל לראיון התקבל הוא שוב. קיומו את השבוע הוכיח
 בראשותה אוואנגליסטים, צליינים 1200 של ביקורם :לארגן שהצליח מאמריקה צליינות מיבצע על
 האוואנגליסטית. הכנסיה מנהיגת שהיא ארצות״הברית, נשיא של אחותו סטפלטון, קארטר רות של

 יש הביקור. לרגל ברכה מיכתב הנשיא לאחות לשלוח סירב אבל פניה, את לקבל הבטיח בגין
מיסיונרית. היא קארטר רות כי הטוענים דתיים, חוגים בלחץ המיכתב ממשלוח נסוג בגין כי הטוענים
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