
ש1הקד התותח על־ידי הוטבעה לא אלטלינה״
בגין מוחם של ראש־לישבתו מגלה בן־גוריון. של

ה הישראלי. החקלאי היצוא
 פסח עתלית איש הם שניים

 תל- ואיש גרופר (״פייסי״)
 בכנסת כהן. יגאל עדשים,

 לשובם, בקוצר־רוח ממתינים
 מהטיול, חוויות לשמוע כדי

 בוודאי תהיינה שאלה מאחר
 חברי- שני ביותר. מאלפות
כל שפה דוברים אינם הכנסת

עיברית. מילבד שהי
 שלו, פרטית חווייה על 9)

 העיב- בשפה היא אף הקשורה
 עמוס ח״כ השבוע סיפר רית,

 מכבר לא חזר הוא הדר•
 בצרפת, ימים מיספר בן מסיור

מו מבני אחד אותו כשליווה
 שניים שגם למרות נהלל. שבו,
 שפה שום דוברים אינם אלה

 למו- נכנסו הם עיברית, מלבד
ש אחרי בפיגאל. עדודלילה

המ אחת אליהם ניגשה ישבו
ב דיו־ודברים ולאחר ארחות,

 כי הבינו תנועות־ידיים עזרת
 אותה יזמינו שהם מבקשת היא

 קראו !הסכימו, השניים לשחות.
 שלוש ממנו וביקשו למלצר
 המלצר מיץ־תפוזים. פעמים
המ בכעס, מהמקום הסתלק

 וקמה, נעלבה היא אף ארחת
 שסילק גברתן, הגיע ובמקומם

 בבושת- המושבניקים שני את
פנים.

 הודיע שעבר בשבוע 11
 עיברת כי דייקסל מיכאל ח״כ
 מעתה לכנותו וביקש שמו, את
 ליצני דקל• מיכאל בשם רק

 עשה דייקסל כי טוענים הכנסת
 לבין בינו יטעו שלא כדי זאת

 שם- את הוא אף הנושא אחיו,
 של אחיו דייקסל. המישפחה

 לא־מכבר נעצר הנכבד הח״כ
 ב- כחשוד המישטרה, על-ידי

 שחיתות- בפרשות במעורבות
רחובות. בעיר הבנייה

 (״עדי״) עדיאל ח״כ 8
כש השבוע ניראה אמוראי

 הוא פלסטר. מודבק רקתו על
 כשראה מכוויית־שמש. נפגע
 סגיידור, :מנחם ח״כ אותו
 רואים ״סוף־סוף :לו אמר

 ראש עם אחד חבר־כנסת
פתוח.״

 לעג הכהן מנחם ח״כ ■1
זל ח״כ של למינויו השבוע

 של ההסברה כמנהל שובל מן
 ״עד הכהן: טען מישרד־החוץ.

 מישרד־ הסברת היתה עכשיו
 היא עכשיו ירחמיאלית, החוץ
זלמנית.״ גם תהיה

 בשבוע נכנס כאשר ■1
 אריק שר־החקלאות שעבר
 מי היה הכנסת, למיזנון שרון

בול כמו נראה ״הוא :שהעיר
 לממדי מתכוון כשהוא דוזר׳״

 על לו השיב אריק. של גופו
אבל ״כן, הכהן: מנחם כך

בולדוזר־דמה.״
 שר־הביטחון, של כלבו !■
 לעולמו. הלך וייצמן, עזר

 לידידיו עזר כך על כשסיפר
 :להם הסביר ברמת־השרון,

 כשראה נעלב (הכלב) ״הוא
 מחליפים ש״ב אנשי עשרות

 הוא הבית. על בשמירה אותו
ב ומת.״ מיותר, עצמו הרגיש
ש עזר, אמר הזדמנות אותה

להו עומד סאדאת הנשיא
 סיפרו של אנגלית מהדורה ציא

 בסיב- אבל — האוטוביוגראפי
שלו. טא
 הירושלמי איש־המאפיות 8!

 אנג׳ד, (״דני״) דניאל הידוע
 אירגון מטעם המארח היה

שנער בהצגת־הבכורה ווראיטי
 קי■ אפריים של לסירטו כה

 התרנגולות, בלול השועל שיו,
 אנג׳ל שעבר. השבוע בסוף

בי הנכבדים, לאורחים המתין
אפריים המדינה נשיא ניהם

ראש־הממשלה, סגן
 בשעתו ביקש ידין, ייגאל

 שומר־ראש, לו אף שיצמידו
 ולשר־ה- לראש־הממשלה כמו

 בחיוב, נענתה הבקשה ביטחון.
 עם קבוע באופן מסתובב וידין

 השומרים מיחידת שומר־ראש
 שו- נהג בדרך־כלל המיוחדת.
 לו להמתין ידין של מר־הראש

 ידין היה כאשר הכללי במיזנון
 בשבוע הכנסת. מישכן בתוך

 את לשנות ידין דרש שעבר
 לשומר־ה־ הורה הוא הנוהג.

 מקום, לכל ללוותו שלו ראש
 בתוך נמצא כשאני ״אפילו

המעלית.״

הכרזת שיחזור בטכס 8!
ש תל-אביב במוזיאון המדינה
ב שנערך רוטשילד, בשדרות

 מנחם ראש־ר,ממשלה השתתפות
ה״כ יכלה לא ושריו, בגין

 להתאפק אלוני שולה (ר״צ)
 שבגין הבאה ״בפעם מלומר:

נשמע לא כזה, טכס יעשה
 דויד דיברי של הקלטה יותר

הנוסח את אלא בן־גוריון,
 של בקול המדינה הכרזת של

בגין.״

מהלו חברי-כנסת שני ■
 שעבר בשבוע יצאו החקלאי בי

חב של בשליחותה לאירופה,
את לעודד כדי אגרקסקו, רת

 שמאחרי־הקלעים הסיפור 1
 ספק, ללא שייך, השבוע של

ל ראש־הממשלה של ליועצו
 העיתונאי תיקשורת, ענייני

 נקדימון. (״נקדי״) שלמה
ל פעם נקלע כי סיפר נקדי
 כאשר ראש־הממשלה, בית

 בעצמו התבונן יפגין ׳מנחם
 אומר: אותו ושמע במראה,

דארווין.״ בתורת משהו ״יש
 בית חנוכת בטכס 9

 תל- באוניברסיטת התפוצות
 שר- השאר, בין נאם, אביב

ה זפולון החינוך־והתרבות
במי דבריו את שפתח ימר,
 שהיא תרבות לנו ״יש לים:
יו וגם מהמדינה, גדולה יותר

ארוכה...״ תר
 ראש״המט־ לישכת ראש 8
 לא קדישאי, יחיאל שלה,

 כאשר השבוע, להתאפק יכל
 אני ״גם לו: סיפר נוסף אדם

 תגובתו אלטלנוז.״ על הייתי
מתחיל ״אני :קדישאי של

מ טבעה לא שאלטלנה לחשוב
 ממעמס־ אלא התותח, יריות
יתר.״
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 שעבר. בשבוע בירושלים שנערכה התרנגולות, בלול השועל קישון,
 ללחוץ כדי נבון, ויצחק אופירה בגין ומנחם עליזה אל ניגשו כאשר

יצטרכו שבועיים ״בעוד :שאמר מי היה ידיהם, את
נבון." ויצחק אופירה אל לגשת הפרוטוקול, על״פי ואשתו, בגין

 עם שעבר, בשבוע מתבודד, כשהוא נראהשהן ארק
 העתיקה העיר חומת על לילי אשתו

 הוזמנו אחרים, רבים נכבדים עם יחד ולילי, אריק בירושלים.
 כשהמארח קולק. טדי ירושלים ראש־עיריית שערך למטיבת״קוקטייל

ירושלים. על לילית צפייה תוך השניים לו המתינו לבוא, בושש

 המביעה אחרת׳ גירסה 9
 היתר, ״אלטלנה הרעיון: אותו

נושאת־מטוסים.״
לע נוהג קדישאי אגב, 8

 מדי מיוחד־במינו, בספורט סוק
מכו את לנצל מסרב הוא יום.
 ראש־הממשלה, לישכת ניות

 ראש- ממישרד ברגל וצועד
המר ובחזרה. לכנסת, המשלה

כחצי־קילומטר. הוא חק
 הסוד נודע לאחרונה רק 9!

ה של מינויו שמאחרי  ארי
מס הממשלה. כמזכיר נאור

ח״כ כאשר בשעתו, כי תבר

רזיאד־נאור, אסתר חרות
 קיבלה היא מהכנסת, פרשה

 בנה כי מבגין, אישית הבטחה
 המוע- ברשימת יכלל אריה ן

 התנועה של הריאליים ^מדים
היה יכול לא בגין ולכנסת.

 כיוון זו, הבטחתו את לקיים
 המים־ מועמדי בחירת ששיטת

 בתמורה בינתיים. שונתה לגח
הממ כמזכיר נאור את מינה
שלה.

מו פרסי חלוקת בטכס 9
 שנערך לאמנות, ישראל זיאון

 ראש־זד בבית שעבר בשבוע
 כמו נכחה, בירושלים ממשלה

האח בשבוע רבים באירועים
 קנדי־אונא־ ז׳קלין רון,

 הערב. מסמר שהיתר, פיס,
 במקום נותרו מסויים בשלב

ורע ז׳אקלין לבד: נשים שתי
 עליזה ,ראש-ד,ממשלה יית

 של דקות כמה אחרי כגין.
קו לפתע נשמע ביניהן, שיחה

 כשהיא בגין עליזה של לה
 הנה, ״בואו בעיברית: קוראת
ממנה!״ אותי תצילו

לאנשים
■עבודם!
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