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ת הפמיניסטיות ה1ו.א של בחיי־המץ דנו כהן ל
ל שאו טו הרב הוא ישראל■ ו עו במי

 ראש־ שיל־ החדש יועצו ■1
 הסברה, לענייני הממשלה

 לספר אוהב הורוביץ, אדיה
 ראש־הממשלה עם יחסיו כי

 קיבלו שניהם מלב־אל־לב. הם
בדיוק. יום באותו התקף־לב

8  יחזק־ שר־סאוצר, סגן 1
ל הספיק לא פלומין, קאל
וחצי חודש בת משהות חזור

 התרשם לא המתה!״ גופתי על
 מצליף הדרמאתית מההכרזה

 נרופר, פסח ח״כ הליכוד,
 פית- ״מה השר: לעבר שצעק

 קרא יגאל? לו קורא אתה אום
השר!״ כבוד לו

 צ׳ארלי נבחר מאז 8!
מר הוא כחבר־הכנסת, ביטון

מבטיח וגם לחו״ל- בנסיעות בה

 כי טעמון קפה מתושבי לרבים
 נסיעות להם לסדר יכול הוא

 ואפילו הקומוניסטיות, לארצות
 בעזרת נוסע בינתיים לקובה.
הפרלמנ מזכירו ביטון צ׳ארלי

כש כהן. מני לשעבר, טרי
 לעצמו סידר כיצד מני נשאל

 סקנדי־ לארצות טיול לאחרונה
 צ׳ארלי ״דרך השיב: נאוויה,

טורם.״

ניר שעבר הרביעי ביזם 81
 דיין משה שר-החוץ אה

 הקבוע, שולחנו ליד יושב
 הכנסת, במיזנון לחלון סמוך

 איש בגפו. נפשו את וסועד
העיתו מילבד לו, הפריע לא
 של עמיתיו מרגלית. דן נאי

 אומץ־ליבו על התפלאו מרגלית
 כשתמה רק כך. על דיברו ואף

ומרגלית, דיין של שיחתם

 הפקידים ביתר נהג לא הממשלה, מזכירנאור אויה
 של תמונות בלישכתו תלה ולא הבכירים

 בילבד תמונות שתי בגין. מנחם ראש־הממשלה, של או המדינה נשיא
 בנימין חוזה״המדינה, של האחת נאור. של לישכתו קיר על תלויות

מלווה כשהוא אל־טאדאת, אנוואר של מטוסו של והשניה הרצל זאב

 הארץ את עזב שאל־סאדאת בעת ישראליים, מטוסי״כפיר בארבעה
 היום אופטימי הוא אם נאור נשאל כאשר האחרון. נובמבר בחודש

 בארץ, אל״סאדאת של ביקורו בעת מאשר יותר השלום סיכויי לגבי
 :ואמר הארץ, את עוזב המטוס נראה שבה התמונה על הצביע

הנושא.״ על דעתי מה אומרת כאן תלויה זו שתמונה ״העובדה

עו הוא וכבר בדרום־אמריקה,
 בחוגי שוב. לחו״ל לנסוע מד

 בכל כי טוענים מישרד־האוצר
 שר- על יורד שפלומין פעם

 הוא ארדיד, שימחה האוצר
 לגלות השר על־ידי נשלח

פוליטית.
 גאולה חברת-הכנסת 8
הנל המצדדות אחת היא כהן
הקואליצ ההסכם בקיום הבות

 בעניין ישראל, אגודת עם יוני
 בחוק הסוציאלי הסעיף ביטול

 של הטענות אחת ההפלות.
 ההפלות שחוק היא כהן ח״כ

 ומתירנות ירוד מוסר גורס
 שנואת־ הפכה כהן מופרזת.

הפמי התנועה נשות של נפשן
ש התנועה, בפגישת ניסטית.

 אחת אמרה בחיפה, התקיימה
 דקל גורית הד״ר המשתתפות,

״אילו :חיפה מאוניברסיטת
 יחסי- מקיימת היתד, כהן גאולה

 נגד מדברת היתד, לא מין,
 מוסר על ומקשקשת מתירנות

 משתתפת לה השיבה ירוד!״
אדרי עצמון, גיצה אחרת,
 גאולה ״על במיקצועה: כלית

 מקיימת לא שהיא רואים כהן
 שנים. הרבה כבר יחסי־מין

 כעת לה מאחלת שאני מה
 בחורה יכניס שלה שהבן הוא

 מפני איתר, ויתחתן להריון
 לבצע אפשרות כל תהיה שלא

 את תשנא כהן ושגאולה הפלה,
!״שינאת־מוות כלתה־מאונס

מנ הרב ח״ב כששמע 8
 לבחור ההצעה את הכהן, חם
 כרב ישראלי שאול ברב

 ״זה :הגיב לישראל, ראשי
במיעוטו!״ הרב יהיה
 לוי דויד שר־הקליטה 8

 הודיע כאשר השבוע, התפרסם
 בבית- כיתן מפעל ייסגר שאם
 מה מהממשלה. יתפטר שאן
 באמצעי־התיקשו- פורסם שלא

 של דבריו באמצע כי הוא רת
 יגאל שר-המיסחר-והתעשייה,

האפש על שדיבר הורכיץ,
 לו צעק ייסגר, שהמיפעל רות
ייסגר המיפעל ״יגאל, :לוי

פלאש־שחן יואב
ף החולים ס א. א פ רו  שעות, שלוש בן קיסרי ניתוח לאחר נולד יואג ה

 של משמותיהם נגזר הנולד הרך של שמו ק״ג. 3.200 של ובמישקל
 למי אנט. של אביה ואברהם, פלאטו, של אביו יוסף, סביו, שני

 בבית־חולים הראשון תינוקה את המיליונר אשת ילדה מדוע שתהה
 כי אנט הסבירה בארץ, המוזנחים מבתי״היולדות אחד הנחשב

 בית־ מחוגי האישי. רופאה הוא כספי הד״ר בית־החולים, מנהל
 בשנה סב אותו הפכה הבכורה שבתו פלאטו, כי נמסר החולים
בצריפין. הנמצא בית־החולים לשיפוץ תרומה לתרום הבטיח שעברה,

 קבע מרגלית כי להם הסתבר
 שר- עם פגישה מראש עוד

במיזנון. החוץ

 ב־ בראה שעה באותה 81
 עזר שר-הביטחון גם מיזנון

 צמוד יושב דיין בעוד וייצמן.
 נראה ממנו, מש ואינו לשולחנו

 לשולחן, משולחן קופץ וייצמן
שו ח״כים עם לשוחח מרבה

 כשנשאל עיתונאים. ועם נים
 אחד ליד מסב אינו מדוע

 את אליו ומזמין השולחנות
 לשוחח, ברצונו שאיתם האנשים

 יכול, לא ״אני וייצמן: השיב
בתחת!״ קוצים לי יש

ל כי בכנסת מספרים 8,
 נבחר גרופר פסח שח״כ עובדה

 סיבה יש הליכוד סיעת כמצליף
 :הח״כים אחד אמר מיוחדת.
מת ופלח פלח, הוא ״גרופר

בהמות.״ עם בדרך־כלל עסק

 לבחירות המערך מועמד 8!
 תל־אביב, עיריית לראשות

־ היפר,״) (״ארתור אשר  כן
 עורכי- בלישכת הירצה נתן,
 מסע-הבחירות במיסגרת הדין
 אותו בירך דבריו כתום שלו.
צ עורן־-הדין הלישכה, נשיא י
 טוניק, כשנשאל טוניק. חק

 בעד הוא אם יותר, מאוחר
 ימני, או שמאלי ראש־עיר

 מה חשוב? זה ״מה השיב:
 ביוב הזאת, בעיר לנו יש

 חשוב ימני? ביוב או שמאלי
!״בן־אדם יהיה שראש־העיר

 סטו־ אורה הציירת 81
ש היחידה האשד, קליצקי,

 השש־ באליפות לגמר הגיעה
 העולם מטעם שהתקיימה בש

 יושבת־בית שהיא טוענת הזה,
 מהבית יציאה כל וכי כרונית,
 מיותרת. טירחה לה גורמת
 לצאת נאלצה כי סיפרה השבוע
 כדי מחתוליה, אחד עם מביתה
 בדרכה וטרינר. לרופא להביאו
נפ־ במדרגות, החליקה לרופא


