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!  0כשראה ח״כ הליכוד
פ ס ח )״פייסי״( ג רו פ ר את ה-
ח״כ מהליברלים העצמאים,
גירעון האדזנר ,העיר :״הנה
מגיע  -קצין־השואה.״

 ■ 1לח״כ הליכוד גאולה
כהן יש בעיות במיזנון חברי-
הכנסת .היא אינה מצליחה
לזכות בשירות טוב מן המל 
צרים• מתברר כי מלצרי ה-
מיזנון נמנעים מלגשת אל
שולחן שלידו מסבה כהן ,ויש
בפיהם גם הסבר לכך :״היא
תמיד צועקת עלינו ומעליבה
אותנו ,אז בשביל מה אנחנו
צריכים לגשת אליהן״

,

לראש־הממשלה
גם
! 0
לשעבר ,י צ ה ל ו ר כ י ן  ,יש בע־
יות ,מסוג אחר .הוא ממתין
לאישור הסופי של החומר הכ 
לול בספר הזיכרונות שהוא
מתכוון להוציא בקרוב לאור.
עם הצנזורה הצבאית אין ל 
רבץ בעיות .לעומת זאת ,אין
ועדת־השרים המיוחדת שמונ 

נושא?״ הופתע הפרקליט .ה 
שיב לו מיזרחי בחיוך ,לקול
צחוקם של הנוכחים באולם
בית־המישפט  :״שכחת לחקור
אותי על רצח ארלוזורוב!״
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דובר רשות־השידור
משה עמיו־כ ,שעבר להת 
גורר בבית מקסים בעין־כרם
בירושלים ,סיים לרהט את ה 
ווילה שלו ,מילבד את חדר-
העבודה .הוא לא הצליח למצוא
שולחן־כתיבה שיהלום את ה 
אופי המיוחד של בית בעין-
כרם .הוא הסתובב בסימטות
העיר העתיקה ,חיפש חנות ל-
מימכר רהיטים עתיקים .אחד
מבעלי החנויות הציע לו לפ 
נות לכתובת מסויימת ,שבה
מתגוררת אשה הרוצה למכור
ארון יפה .למרות שעמירב לא
רצה בארון הוא ניגש לאותה
כתובת ,ואחרי שבעלת־הבית
הראתה לו את הארון המיועד
למכירה ,הבחין בשולחן־כתי-
בה עתיק ,עשוי עץ עם פיתו 
חים .רק כעבור שעתיים של
שיכנוע נמרץ הסכימה האשד,
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מי שהיה צלם ״העולם הזה״ ,מצא עצמו לאחרונה עובד בשירות ממשלת ערב הסע

נשכרו על־ידי ערב הסעודית לכסות את ביקורו של חאלד ,מלן ערב הסעודית ,בבלגיה .פן קי1
תעודה רישמית של מישרד־הפנים הבלגי לסיקור הביקור הסעודי )משמאל( ,למרות שהכל ידעו שהוא יי
ראלי ,וכן הצליח גם לצלם את חאלד )במרכז התמונה מימין( מצדיע למישמר־כבוד שהוא סוק
 , 1949הוא הבחין במודעה של
הממשלה המציעה למכירה גרו 
טאות ברזל של רכב שנפגע
בקרבות .לורך חשד שעומדים
למכור בגרוטאות את רכב ה 
שיירות שנפגע ,ובדיקה שערך,
גילתה כי צדק .הוא הפנה את
תשומת־ליבו של דויד בן־
גוריץ .בן־גוריון הודה לבטל
את המכרז ולהציב את השיר-
יוניות הפגועות לאורך שער-
הגיא.
 0 1מאז עלה הליכוד לשל 
טון ,מקפיד ח״כ
שלא לסעוד ארוחות בוקר עם
עיתונאים ונימוקו עימו .לין
מספר כי ביום בו נפטר ראש-
הממשלה לוי אשכול ,הוא
אכל ארוחת בוקר עם עיתו 
נאי ,ובמהלך השיחה הם דנו
במצב בריאותו של אשכול.

אמנון לין,

״כאשר סיימתי את ארוחת 1
בוקר והגעתי לכנסת ,נודע
כי אשכול נפטר .אני חרד
בריאותו של ראש־הממשי
מנחם בגין ,ולכן מאז ה
חירות אני לא אוכל ארוחו
בוקר עם עיתונאים.״

חיי

 0 :סגן קציו־הכנסת,
קוטר ,השוהה בימים אלה
טיול פרטי באירופה יחד ז
אשתו ,מודאג מאד ,אפילו 1
מרחקים ,לגבי מה שקוו
בכנסת .בתחילת השבוע טיל
קומר לכנסת והתעניין אם ה!
בסדר בנוגע לחלוקת הכרע
סים במכם השבעת הנשיא שני
רך השבוע .כדי שלא לקלי
לו את הטיול ,נמנעו עוב
הכנסת מלספר לו על הביזיוג
שנעשו בהקשר לכך ,ואמרו
שהכל מתנהל כשורה.

הביטחון ,עזר וייצמן ,בוקר בוקר בביתו של ח״כ שמואל פלאטו״שרון בסביון .פלאטו ערך ענור עזר
סיור בבית ,וכאשר התעכבו ליד תמונה של מודליאני שאותה רכש פלאטו ,לדבריו ,ב״ 700אלף דולר,
הצביע וייצמן על התמונה ואמר :״החולירע הזו בציור ממש דומה ליונה של מנחם בגין!״ ואומנם,
אם מביטים היטב ,ניתן להבחין בדימיון בין הדמות בציורו של מודליאני לבין יונה המזכירה.
תה כדי לאשר את הספר —
על־פי התקנה המחייבת שרים
וראשי־ממשלה לשעבר למסור
את ספרי זיכרונותיהם לביקו 
רת הממשלה — מזדרזת לסיים
את עבודתה .בוועדה חברים
שר־המישפטים שמואל תמיר,
שר־התשתית־והאנרגיה יצחק
מודעי והשר-ללא-תיק משה
גיסים .מסתבר כי דווקא שני
השרים שבעבר כמעט שלא היו
מעורבים בענייני מדינה ,מו 
דעי וניסים ,הם המציבים מיכ-
שולים בדרך לאישור הסופי
לפירסום סיפרו של רבין.

|  0הקבלן והמלונאי בצל 
אל מיזרחי הוזמן השבוע
להופיע כעד־הגנה במישפט ה 
דיבה של סוחר המכוניות מוג״
יה שפירא נגד העיתון הא
רץ .פרקליט הארץ ,עורך-הדין
שלמה ליבליך ,ניסה להע 
לות — באמצעות חקירת שתי-
וערב של מיזרחי — פרשיות
שונות מעברו ,כגון מישפטים
שהוגשו נגדו על־ידי שילטונות
מס־ד,הכנסה והמכס .ממרחי ה 
שיב לכל שאלותיו של הפרק 
ליט בחיוך ובקור־רוח .לפתע
החמירו פניו .״אני מתחיל לה 
יות מודאג!״ אמר ממרחי,
״אני חושש ומודאג!״ ליבליך
זינק לעברו כמוצא שלל רב.
״ממה אתה מודאג?״ שאל.
״אני מודאג ,מפני שיש נושא
אחד שאתה לא חוקר אותי
עליו.״ הסביר המלונאי .״איזה
הע1לם הזה 2126

למכור לו את שולחן־הכתיבה,
תמורת אלף לירות בלבד.
!  0אחדי שקבוצתו זכתה
בגביע־ד,מדינה בכדורגל ,נש 
אל קפטן קבוצת הכדורגל של
מכבי נתניה ,ישראד חג׳ג׳,
מה ,לדעתו ,ההבדל בין מחזה
של שקספיר לבין מישחק-כדד
רגל טוב .השיב הקפטן הנר 
גש :״כשהולכים לראות הצגה
של שקספיר ,הכל ידוע מראש.
במישחק-כדורגל ,אתה אף פעם
לא יודע איך העניין ייגמר!״
 01למנכ״ל ועדת
ה־ ,30הפירסומאי
מון ,יש שני סיפורים מעברו
שהוא מרבה לספרם ,לפי קהל
השומעים .כאשר יושב אדמון
בחברת אנשי הליכוד ,הוא מס 
פר כי אחד הדברים שהשפיעו
עליו ביותר בילדותו היה בה 
יותו ילד בן חמש ,כשהלך לגן
שברחוב מיזרחי ב׳ בשכונת-
פלורנטין בתל-אביב .לדבריו:
״יום אחד שמענו ,הילדים שב 
גן ,יריות ,וכשיצאנו החוצה,
ראינו איך שוטרים בריטיים
מוציאים את גופתו של אכר־
הם )״יאיר״( שטרן ,אחרי ש 
רצחו אותו בבית באותו רחוב.״
ואילו כאשר פוגש אדמון ב 
אנשי המערך ,הוא טורח להז 
כיר להם כי ארבעת אחיו הם
חברי המערך ,ואחד מהם אפילו
קיבוצניק.
חגיגות

דויד אד■

 01השבוע יצא לאור ספר
שיעורר סערה בגלל הדמויות
הכלולות בו .הספר מתאר איש-
צבא מפורסם ,שהפך שר ופו־
ליטיקאי ,ואת מערכת היחסים
בינו לבין מישפחתו .שיאו של
הספר כאשר השר מנסה לתנות
אהבים עם אשת בנו ,הפעיל
בתנועות־שלום המתנגדות ל 
אב .למי שלא זיהה עד כד,
את הגיבורים ,רמז נוסף  :שמו
של הספר ,שנכתב על-ידי ה 
עיתונאי יגאל לם  :עין־ה־
דרקון.
 01רק עתה שמו אנשים לב
כי בעקבות המהפך ,חל גם
של
בשמו הפרטי
מהפך
התעשייה־המסחר-וד,תיי 
שר
רות ,יגאל הורביץ .ראש-
הממשלה מנחם בגין החל ל 
כנות את הורביץ בשם ייגאל,
כפי שקורא לעצמו סגן־ראש־
הממשלה ייגאל ידיין ,הורביץ
לא הגיב כלל ,למרות ששמו
יגאל .עתה נודע כי הורביץ
ביקש מעובדי לישכתו לכנותו
בשם ייגאל ,ואף מקפיד לתקן
את הפונים אליו בשם יגאל.
!  0השבוע גילה לראשונה
מזכיר הכנסת ,נו גנ א ל לו ר ד,
כי הוא בעצם אחראי לכך ,ש 
שלדי הברזל של מכוניות שיי 
רות באב־אל־וואד בדרך לירו 
שלים ,הן מצבה לנופלי השיי 
רות .לורך סיפר כי בשנת

המפיק הישראלי שזכה גאוסקר ,ה
השבוע אחת הדמויות הבולטות בפ
טיבל־הסרטיס בקאן .מיזרחי הקפיד לבוא לפל הצגות־הבפורה י!
עם ידידתו ומי שגם השתתפה בסרט שזכה באוסקר ,מיכל בת־אד
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