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 בקלות. מתמסרת היא אונסים. אין הכנסת את
קה רבץ ולאה מכוניתה על ־ עכשיו ״שלום הדבי

 המט ראש מכנה כיצד 8
 את רכין יצחק לשעבר שלד,
ה בהווה, ראש־הממשלה סגן

 ״זה ידיןז־ יגאל פרופסור
בפה!״ הקאטטר עם

 מיפלגת־העבודה, יו״ר 8
 במיסד- פגש פרס, שיממון

 שולמית בח״כ הכנסת רונות
שחו בשימלה לבושה אלוני,

 אמר לצוואר. עד רכוסה רה
 לחתן, שהתחלת ״מאז :פרס לה

רב.״ כמו להתלבש התחלת
 שהתקיים דיון בעת 0!

ההפ חוק על הכנסת במליאת
 לעבר אלוני ח״כ צעקה לות,

 שוס־ אליעזר שר-הבריאות,
 הכנסת את תאנוס ״אל ז טק

 ההפלות!״ בחוק תיקון לקבל
 הכנסת, יו״ר סגן לה העירה

 ארכלי־־אלמדזלי־ שושנה
 :במליאה ראש שישבה נו,

 אין הכנסת את אלוני, ״ח״כ
 כבד- הח״כה התערב !״אונסים

 מספסלי אמיר, ז׳אק הגוף
אונ שלא ״נכון האופוזיציה:

 הקואליציה צורך! אין סים.
בקלות!״ מתמסרת

 בכנסת ביקרה השבוע 81
 שלוותה מחו״ל, אורחים קבוצת
 ססידור. מנחם ח״כ על-ידי

 ח״כ פני על הקבוצה כשעברה
 סבי- הסביר שמיר, משה
 שעברתם הזה, ״האיש דור:
 חבר- גם הוא פניו, על כעת

 של הלאומי המשורר וגם כנסת
!״ישראל

 של אשתו רבץ, לאה 8!
החלי לשעבר, ראש־ד,ממשלה

 הפוליטית דעתה את להביע טה
 על הדביקה היא גלוי. באופן

 מכונית של האחורית ד,שימשה
 תנועת של תווית שלה הב־מ־וו

עכשיו, שלום
ש זיייל, הילל ח״כ 81
 בתו, כאשר סב באחרונה הפך

 שים־ הבימה לשחקן הנשואה
 מצא נכד, לו ילדה בהן, עץ

 להגיד חדשה דרך באחרונה
 הוא כאשר לעמיתיו שלום
 עם הנמנים בחברי־כנסת נתקל

 והידועים הקואליציה מיפלגות
מק הוא הימניות, בדעותיהם

 ״שלום בבירכת אותם דים
 ח״כים פוגש הוא כאשר !״בטוח

בדעו הידועים מהאופוזיציה,
 מקדים הוא היוניות, תיהם

עכשיו!״ ״שלום בירכת:

 שלי בח״כ זיידל כשפגש 8!
 ב- אותו וברך פעיל, מאיר
 ח״כ זאת שמע !״עכשיו ״שלום

 בין־מאיר, יהודה המפד״ל,
אחר-כך.״ ״מילחמה :והוסיף

 רץ ה א העיתונאי ואילו 8!
 כי טוען, כסר (״אהרל׳ה״)

 שלום לתנועת מצטרף אינו
ש רוצה שאינו כיוון בטוח

 אבא יהיה הולצכרג שימרה
 ״אבי מכונה הולצברג שלו.

 למען פעולותיו בשל הפצועים״,
צד,״ל. פצועי

 במדור התפרסמה מאז 8)
 לישכתו ראש כי הידיעה זה

 יחיאל ראש־הממשלה, של
 ממישרד ברגל הולך קדישאי,

 הכנסת, למישכן ראש־ד,ממשלה
באח ממינהגו. קדישאי שינה
 מהמישרד נוסע נראה הוא רונה

 ,131 פיאט מדגם במכונית
צמוד. נהג בידי הנהוגה

 נתן, איבי ספן־השלום 8
הכנ מישכן מול רעב השובת

 שעליה קלף מגילת הכין סת,
 שהגיש העצומה את הדפיס

 חברי- 60כ־ לראש־ד,ממשלה.
והתעניינו פניו על עברו כנסת

מוסי, אינגו הד״ר בישראל, אוסטריה שגריר שערך במסיבה סנסציה גרםדובר
 של תיאטרון־היוקרה ״בורג־תיאטר״, שחקני לכבוד בהרצליה־פיתוח במעונו

 בתערובת הצטיינה המסיבה קרסוליו. עד שהגיע דקה בחולצה ולבוש יחף, כשהוא הופיע בן־אמוץ וינה.
 התיאטרון, להופעת הכרטיסים שמחיר התלוננה מרון חנה ואינטלקטואלים. אמנים של ססגונית

 מחבק לביא אריק :מימין למעלה האורחים. את לראות שהשתוקקו לשחקנים מדי גבוה ל״י, 150
האנס (לפסיכולוגיה) הפרופסור :למטה טאופר. ברברה הפעלתנית, האוסטרית ניספחת־התרבות את

 (״הרצל״) שעמוס שעה ביניהם, מתווכחים קרייטלר, שולמית (לפסיכולוגיה) הפרופסור ואשתו, קרייטלר
בוקר. לפנות שלוש לשעה עד נמשכה המסיבה אגמון. (״יענקל׳ה״) יעקוב עם מתדיין אילון

 עם הזדהות הביעו אף בשלומו,
מני ועם שלו שביתת־הרעב

 היה לא מהם איש אך עיה,
 ח״כ העצומה. על לחתום מוכן

 לאייבי אמר מלמד אכרהם
 אינו אך איתו, מסכים הוא כי

 מתוך עצומות, שום על חותם
 ח״כ גם הגיע למקום עיקרון.

ו רדכינשטיין אמנון ד״ש
 העצומה, על חותם היד, כי אמר
 לחתום, מסרב שמלמד כיוון אך

 איזון, על לשמור רוצה הוא
יחתום. לא ולכן
 לראשות המערך מועמד 8!

 ירדן, יצחק גיבעתיים, עיריית
 חוברת העיר תושבי בין הפיץ
 מיספר־הטלפון עם תמונתו ובה

שאר בין בביתו. שלו הפרטי

 גם לדבריו, הגיעו, הטלפונים
 שביקשו מנשים שיחות כמה

 אישי, באופן ירון עם להיפגש
 תמונתו כי לו מספרות כשהן

אותן. הקסימה בחוברת

 תם, העיברי הספר שבוע י■
 אחת מהדהדים. עדיין הדיו אך

ה בשבוע הססגוניות הדמויות
אמנון של זו היתד, ספר

ב העובד סוציולוג אריאלי,
הו אריאלי תל־אביב. עיריית

כלום, בשם ספר לאור ציא
ריקים. ודפים עבה כריכה בעל

ופי הקבועה בפינתו עמד הוא
ל העוברים־והשבים את תה

 השאר בין סיפרו, את קנות
לקרוא שניתן העובדה בגלל

 וכהרף- לימין, משמאל גם בו
עיו•
ה ניצב אחרת בפינה 8!

 שמכר גפן, יהונתן משורר
 ה־ הכבש החדש סיפרו את

נו היפה, אשתו שלוש־עשרה.
 במכירה. לו לעזור באה רית,

 הימני הסאטיריקאי זאת כשראה
 ספר שהוציא עוזיאל, מאיר

 למקום הזעיק רע, ספר בשם
 לא-פחות, היפה אשתו את

 במיקצועה, גננת שהיא רותי,
 במכירת לבעלה עזרה היא וגם

הספר.

 ההומוסכסואל הסופר 8!
סיפרו על חתם ראוכני יד,תם

ה־ מרוכשי אחד ההזייה. בעד
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