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והמלצרים אינם רוצים ל שרת את ג אולה כהן
ז
 8את הסיסמה המושלמת
לתנועת שלום עכשיו טבע הד
פיזמונאי ידידי מנוסי  :״אם
לא עכשיו — אץ מתי!״
■ ח״כ אורה נמיר הגי 
שה לשר־הביטחון שאילתה
בדבר מיספר החיילות שהיו
זקוקות להפלה במיסגרת שרו־
תן הצבאי .סגן שר־הביטחון
מרדכי ).מוסקה״( ציפורי,
שהשיב על השאילתה ,סיפר
כי עד לפני שנה נזקקו כמה
מאות חיילות להפלה מדי שנה,
ואילו בשנה האחרונה ,השנה
שבה נמצא הליכוד בשילטון,
״רק כמה עשרות.״ קרא לעב 
רו ח״כ המערך ,עדיאל
)״עדי״( אמוראי :״הליכוד
הם לא גברים!״
 8אגב ,אמוראי טוען בי
הוא שגילה מה שורש הרע
בשילטון הליכוד .אמר אמוראי
השבוע :״הליכוד חילק את
השילטון כך שחרות קיבלה את
המדיניות ,והליברלים קיבלו
את הכלכלה .אילו זה היה להי-
פך ,היו פחות אסונות בשני
השטחים.״
■ ביום הרביעי האחרון
היה שר-הביטחון עזר וייצ״
מן עצבני במיוחד .יושבי מיז-
נון הכנסת ,ביניהם עתוגאים
רבים ואורחים מחוץ־לארץ,
שמעו אותו צועק על שלישו
הצבאי ,סגן־אלוף אילן תהי 
״תזיז ת׳תחת שלך ,וא 
לה
ני רוצה את העניין מסודר
תוך חצי־־שעה!״ וייצמן לא
פירט לאיזה עניין הוא מת 
כוון ,אבל תהילה ניראה מזנק
אל מחוץ למיזנון כרדוף־שד.
 ■ 1באותו יום סעד עזר,
לראשונה מזח זמן רב ,ארו-
חת־צהריים יחד עם שר־החק-
לאות אריק שרון ,כשהש 
ניים מקפידים לסלק מעליהם
בנימוס כל מי שניגש לשול 
חנם ,בין השאר גם סגן שר־
והתיירות,
התעשייזדהמיסחר
יצחק פרץ .כשראה עזר כי
אחד העיתונאים מתבונן לעב 
רם ,שאל אותו :״מה אתה
מסתכל ?״ העיתונאי השיב
לו :״אני חוזה ברגע היסטו 
רי!״ ענה לו עזר :״מה אתה
חושב ,שאני נולדתי אתמול?״
 81לא היה מאושר משר-
המישפטים ,שמואל תמיר,
כאשר ראש-הממשלה מנחם
כנין פנה אליו ואמר לו :
״היית מצויין בוויכוח עם י צ 
הלו ירכין ".בגין התכוון ל 
תוכנית מוקד בטלוויזיה ,ש 
נערכה לפני כעשרה ימים וא 
שר בה התמודדו תמיר ורבין.
רק כעבור ימים אחדים נודע
לתמיר כי בגין כלל לא צפה
בשידור .בעת שידור מוקד
נכח ראש־הממשלה בהצגת־וד
בכורה לסירטו של אפריים
קישון ,השועל בלול התר 
נגולות.
!  8ברית־המילה של בגו
הבכור של הזמר
ואשתו אורנה ,נכח גם שר־
הבריאות אליעזר שוסטק.
שוסטק פגש שם בעיתונאי ו 
שאל אותו :״לך חתכו כברו״
ענה לו העיתונאי :״כן ,מז 
מן.״ השיב לו שוסטק :״אילו
אני הייתי שר-הבריאות בעת
שנערכה ברית־המילה שלך,
היו חותכים לך את הכל.״
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של אודה יכניאלי ,מזכירת
המועצה־לתרבות־ולאמנות .ב 
סיום המסיבה העליזה חש נבון
את עצמו שלא בנוח .הוא בי 
קש להעניק דמי־שתייה לת 
ריסר המלצרים שהגישו את ה 
כיבוד לאורחי המסיבה ,אולם
כיסיו היו ריקים .בארנקו לא
נמצאה אפילו אגורה שחוקה.
נבוןב חלץ מהמצוקה בצורה
מקורית .הוא פדה אצל ידיד
המחאה על סך  400ל״י ,העניקן
כדמי-שתייה למלצרים.
 ■ 1ביום הרביעי האחרון,
בשעות הצהריים המאוחרות,
היד ,ברור לחברי־הכנסת ולכת-
בים הפרלמנטריים כי נותרו
להם עוד שעות ארוכות לשהות
בבניין הכנסת ,מאחר שתשע
הצעות דחופות לסדר־היום ,על
הטירטורים בצד,״ל ,עדיין לא
הגיעו לדיון ,ומחוגי השעון
רצו .יושנדראש סיעודהמערד
בכנסת ,ח״ כ משה שחל ,גי 
לה יוזמה ופנה אל כל תישעה

! ■ מישכן נשיאי ישראל
בטלביה שבירושלים התייתם,
אחרי שעזב אותו הנשיא לש 
עבר ,הפרופסור אפריים
קציר .בתום המסיבה שנער 
כה ביום שני במישכן ,לב־

יצחק מורע*

שר האנרגיה והתשתית ,ערך את הופעת-
הבכורה של השפם החדש שלו במסיבה
שנערכה לכבוד החג הלאומי של גרמניה המערבית .מאוחר יותר,
במהלך המסיבה ,הסתודדו מודעי ושגריר ארצות״הברית בישראל,
סמואל לואיס ,כאשר השגריר מתחקר את השר בדבר גישתה של
המיפלגה הליברלית לבעיות השטחים ,השלום והמו״ט עם מצריים.

יונה קדמוביצק•

מזכירתו של ראש־הממשלה ,מנחג
בגין ,חיתה נושא לשיחה בעת שש*

אברהם מדמו

ח״כ מהמפד״ל ,נפגש באותה מסי
בה עם אשת ראש״הממשלה לשע 
בר ,לאה רביו .ביו מלמד ללאה רביו התפתחו יחסי-ידידות הדו
קים ,בעת שרביו היה ראש-ממשלה ולאה רביו היתה מבקרת
קבועה בכנסת .במסיבה שמח מלמד לחבקה לעיני המצלמות.

גדעון רייכר,

בוד חילופי-הנשיאים ,יצאו
הנשיא החדש יצחק נכון ו 
רעייתו אופירה חזרה לביתם
שברחוב ציפורה במושבה ה 
גרמנית .השינויים שדרשו ה 
נבונים לערוך במישכן עדיין
לא בוצעו .כך אירע שתושבי
המושבה הגרמנית יכלו לראות,
למחרת טכס־ההשבעה ,את
אשת הנשיא החדש מסיעה את
שני ילדיה לגן־הילדים במכו 
נית המרצדס הישנה שלה.

עות אחרונות,
בקשה אל הנשיא :״אם יבוא
שוב הנשיא המצרי אנוואר
אל-פאדאת לישראל ,אל
תוותר לראש־הממשלה מנחם
בגין ,ואל תתן לו להיכנס
למכונית שלך .תסע עם סא-
דאת לבד במכונית מלוד לירו 
שלים.״ משנרגע הצחוק בקהל,
אמר נבון לעיתונאים :״אתם
חושבים שרייכר ד,תכוון לזה
בצחוק? זה עניין רציני!״

 ■ 1במסיבה שערכו עיתו 
נאי ירושלים לכבוד הנשיא
יצחק נבון ,היתד ,לכתב ידי

 ■ 1בין המסיבות שנערכו
השבוע לכבוד נבון היתד ,גם
אחת שנערכה באפקה ,בביתה

מגישי ההצעות וביקשם להס 
כים לדחיית הדיון לשבוע הבא.
שמונה הסכימו ,ורק הרב מנ 
חם פרוש מאגודת ישראל
סירב ,משום שרצה להעלות
את גילוי המתאבדים הפרטיים
שלו בבית־הספר לשיריון .שחל
פנה לעזרת עיתונאי־הכנסת
וביקש את עזרתם .פנה אל
פרוש הכתב הפרלמנטרי של
מעריב ,יהושע כיצור ,המ 
קורב לאגודת־ישראל ,ביקש
ממנו לדחות את הדיון ,והציע
לו לערוך תחת זאת מסיבת־
עיתונאים ובה להעסות את גי 
לוייו ,תוך שהוא מבטיח לפ 
רוש כיסוי עיתונאי מלא .פרוש
כימעט השתכנע ,אולם אז אמר
לו כתב הארץ .דן מרגלית :
״אל תשמע לו ,תעמוד על
שלך .יותר טוב דיון בכנסת
מאשר מסיבת עיתונאים!״ מר 
גלית אינו מסקר את הכנסת,
כך שלא היד ,צריך להישאר
בבניין אילו נמשך הדיון .רק
כאשר איים ביצור על פרוש
שהדיווח על הדיון במליאה
יד,יד ,קצר ומתומצת ,נכנע
פרוש והסכים לדחות את הדיון
במליאה.
! ■ אחרי שיחד ,עם אשתו,
רחל דיין ,הורה שר־החוץ
משח דיין לדוברו נפתלי
ל כי א לבקש מהצלמים ,המ 
צלמים את שר־החוץ ,לצלם רק
את חלק־גופו העליון של השר.
לדיברי רחל דיין :״מהחגורה
ומטה הוא תמיד שלומפר.״
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