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ומדוע
ש מצחיק הכי הדבר 8!

 שר־ לסגן לקרות היה יכול
 פדומין, יחזקאל האוצר,

בבו קוצ׳מבה בעיר לו קרה
 איש שהוא סלומין, ליביה.
 עם יחד ביקר המובהק, הימין

מר בבוליביה, ישראל שגריר
 האנדרטה ליד פלצו־ר, דכי
 משחרר כדליכר, סימון של

 זר־פרחים. לידה והניח הארץ,
 קיבלו הישראלי סגן־השר את

 במהלך ותיזמורת. מישמר־כבוד
 ד,ד,ימנו- נוגנו הזר הנחת טקס
 בוליביה, של זה תחילה נים.

כש אולם התיקווה. ואחר־כך
ל נינוח לעמוד פלומין רצה
המ התיקווה, של הדום אחר

 וכל לנגן, התיזמורת שיכה
 התיז- דום. עומד נשאר הקהל
 ופלו- ,תחזקנה את ניגנה מורת

הת שכימעט והשגריר, מין
 לעמוד נאלצו מצחוק, פוצצו

 כי התברר אחר־כך רק דום.
 אצל צמודים היו תחזקנה תווי

ה לתווי הבוליביים הנגנים
 שזה בטוחים היו והם ווה, תיק

ה הלאומי ההימנון המשך
ישראלי.

 היה הקודמת בכנסת 8׳
 בארי ידידיה עורך־הדין

 המיזנון, מלצרי של ללעג מוקד
 עימו מביא היה שהוא משום

 אותם ואוכל כריכים מהבית
 נבחר לא בארי אולם במיזנון.
 מקומו ואת הנוכחית, לכנסת

 האגו־ הח״כ אחרים. שני ירשו
 עימו מביא גרוס שלמה דאי

 מלא סיר מביתו לשבוע אחת
 מיז- במקרר אותו מניח אוכל,

 לו להגיש ומבקש הכנסת נון
 בלי- השר שלו. הפרטי מהסיר

 איתו מביא לנדאו חיים תיק
 ואינו קפה, מלא תרמוס מהבית

בשרותי־המיזנון. משתמש
 שר־ רצה שעבר בשבוע 81

 והתיירות, המיסחר התעשייה
בטל לשוחח הורכיץ, יגאל

 המרכז יושבת־ראש עם פון
 מאיה עורכת־הדין לצרכנות,
 תבורי של במישרדה תגורי.

 מאיה כי השר ללישכת אמרו
 בירושלים, בטלוויזיה נמצאת

 כל־בו־ התוכנית הוקלטה שם
 מזכירת השתתפה. שבה טק,

 ענה שם לאולפן. טילפנה השר
 כל־ מפיק לב־ארי, גדעון
 את להעביר שסירב ברסק,
 להקלטה, להפריע לבל השיחה

 לתבורי להשאיר הבטיח אולם
 של מזכירתו כששאלה הודעה.
 "1 דיברתי מי ״עם :הורביץ

 מכך שנפגע לב-ארי, לה ענה
 הקול את הכירה לא שהיא

!״הסדרן דויד ״עם :שלו

רפ שהרמטכ״ל לאחר 8
 התפרסם איתן (״רפול״) אל

 שדורש כמי האחרונים בשבועות
 תרמילי־כדורים לאסוף מפקודיו

המ כומתות, ולחבוש ריקים
הבדי את בצד,״ל ליצנים ציאו

 מילכוד זה ״מה הבאה: חה
 להרים מתכופף אתה ? רפול

 הכומתה לך ונופלת תרמיל,
!״מהראש

 של התפרצותו על עוד 8!
ב וייצמן עזר שר-הביטחון

שהח אמר כאשר שעבר, שבוע
 למיל־ תוביל הממשלה לטת
 הממשלה בישיבת כאשר חמה.

אלי שר-הבריאות הסכים לא
 אמר וייצמן, עם שופט* עזר

 אתה מדברי ״אתה וייצמן: לו
שוחה?״ לחפור תלך

 נסעה שעבר בשבוע 81
 של אשתו שריד, דורית

 במכונית שריד, יוסי ח״כ
 תל-ברוך בצומת ילדיה. עם

 אסקודט. מכונית בה התנגשה
הראשו־ הבהלה שעברה אחרי

כוד איש עמד ד דום הלי בו כ ..תחזקנה״? ל
 ילדיה כי לדורית והתברר נה,
 נגרם למכונית ורק נפגעו לא

 עם להתדיין הלכה היא נזק,
 החליפו השניים האסקורט. נהג

 ותעודות- רשיונות־רכב ביניהם
 כי דורית הבחינה ואז ביטוח,

ה הקיבוץ הוא בעל־המכונית
 בכך,׳ הסתפקה לא היא ארצי.

 רשיון- את מהנהג ביקשה
הת ולהפתעתה שלו, הנהיגה

 לא ששוטר אחת, פעם קרה
אמיר. סיפר אותי,״ הבין

 הכספים בוועדת בדיון 81
 על נסוב אשר הכנסת, של

הממ של .הכלכלית המדיניות
 עמוס ח״כ לפתע גלש שלה,
 על לדיון מהמערך הדר

 הפסיק בישראל. משק־המים
ח״כ הוועדה, יושנדראש אותו

תל־ עיריית לראשות המערך מועמדבחתן אשר
 שלו הבחירות מערבת את החל אביב,

 ברטיס־הביקור לדבריו, שהיא, ויקרה, עשירה חוברת של בהפקתה
 משקיף כשהוא בן־נתו של תמונתו נראית החוברת בשער שלו.

 מבט אולם מתמודד. הוא ראשותה שעל העיר תל״אביב, בתי על
 וגבעתיים, רמת־גן בתי על משקיף בן־נתן כי מראה בתמונה נוסף

 ברמת־גן. ליהלומים הבורסה בנייני בשני בברור להבחין ואפשר
 את ירון, יצחק גבעתיים, עיריית לראשות המערך מועמד כשראה

 על מעידה אינה שהתמונה מקווה ״אני הגיב: הוא התמונה,
 הוא אם גבעתיים. לכיוון בן״נתן, ארתור של ההתפשטות כוונות
אני.״ :קשה יריב לו יהיה גבעתיים את לספח חושב

 רון, אימרי ח״כ הוא כי ברר
 בעלה. של בכנסת חברו־לסיעד,

 ואמרה עצמה הציגה דורית
 במקום הבאה, ״בפעם לרון:

 לשתות תבוא תאונה, לעשות
קפה.״ אצלנו

ב סיעת־הליכוד ראש 8!
 פגש גרופר, פסח ח״כ כנסת׳

 משה רשות־השידור, דובר את
 בתלונות: אליו ובא עמירב,

 מיני כל נותנים אתם ״למה
ן בטלוויזיה מטופשות תוכניות

״אנח :ואמר דורנץ, שלמה
 על עכשיו מדברים לא נו

 ׳מנחם ח״כ כך על הגיב מים.״
 הדיון ״כל מהליכוד: ספידוד

מים!״ הוא הזה

 מיש־ הגיעה סבידור אל 8!
 באגודה חברות נשים של לחת

 ממנו ביקשו אשר פמניסטית,
הלי מפלגתו, לעמדת להתנגד

ה ההפלות בחוק ולתמוך כוד,
:להן ענה סבידור חופשיות.

 על מדברות שאתן זמן ״כל
 בעדכן. אני חופשיות, הפלות

ל מתחילות שאתן ברגע אבל
ה של חופשית הפלה על דבר

נגדכן.״ אני — ממשלה

 ראש־ לישכת לראש 8
 קדישאי, יחיאל הממשלה,

 שהוא פעם בכל חדש. נוהג יש
 ראש־ של השתתפות מאשר

ב בגין, מנחם הממשלה,
 מוסיף הוא כלשהו, אירוע
נדר.״ בלי זה ״אבל מייד:

 מועצת־ שמזכיר לאחר 8'
 ח״כ, שהיה מי פועלי־חיפה,

 טכס החרים ורטמן, משה
 נשיא בהשתתפות בעירו שנערך

 בגלל נכון, יצחק המדינה,
 לשבת לו נתנו לא שלטענתו

 כי בחיפה התלוצצו הבמה, על
 של לאי־בואו האמיתית הסיבה
לת הצליח שלא היתד, ורטמן

 לאירוע. להגיע כדי טרמפ פוס
האח בחודשים החליט ורטמן
ש למרות כסף. לחסוך רונים

 מכונית דמי־אחזקת מקבל הוא
לי 4000מ־ למעלה של בסכום

מש ורטמן אין לחודש, רות
 במכונית בכלל כמעט תמש
ה מעובדי מבקש והוא שלו,

טרמפ. לו לתת ומידידים מועצה

הת המדינה נשיא אגב, 81
 מהירה נסיעה שאוהב כמי גלה

 נסע שעבר בשבוע במכונית.
מ שלו השרד במכונית הנשיא

 כשהנהג לתל־אביב, ירושלים
שהגי מטורפת במהירות נוסע
ה של מסויימים בקטעים עה׳

בשעה. •קילומטר 150ל- דרך.

 היה לא שעבר בשבוע 81
 לעם ח״כ מאשר יותר גאה אב

 לין של בניו שני ילין. אמנון
 תואר את היום באותו קיבלו

 בטקס שלהם, לרפואה הדוקטור
 העיברית באוניברסיטה שנערך

 26ה־ בן לין, רן בירושלים.
שי בצה״ל, רופא הוא  לין, ו
 בבית־החולים עובד ,28ה- בן

 הם ושי רן בחיפה. רמב״ס
עי ראש שהיה מי של נכדיו
ש חושי, אכא חיפה, ריית
לין. לאמנון נשואה בתו

 של החמסינים בתקופת 81
 רבים היו האחרונים השבועות

 מרבית אצל במכת־שמש. שלקו
 מכת־השמש פוגעת האנשים
הדבר בבטן. או בגב בראש,

 מוקד את צריד אני מה בשביל
 שום בו מבין לא שאני הזה,

 ואז מערבונים, לי תנו דבר?
 עמירב !״מבסוט אהיה אני

 הקרטל שבגלל לגרופר הסביר
 אין בתי־הקולנוע, בעלי של

 סרטי- להקרין יכולה הטלוויזיה
 השניים וחדשים. רבים קולנוע
 יפעל שלפיה לעיסקה, הגיעו
 הקרטל, לשבירת בכנסת גרופר

 לכבודו הטלוויזיה תשדר ואז
מערבון. בחודש פעמיים

יע ח״כ גילה השבוע 81
 מדוע אמיר (״ז׳אק״) קוב

 אמזלג. שהיה שמו, את החליף
 סיפר קטן,״ ילד אז ״הייתי

 ז׳אקי. לי קראו עוד ״אז ז׳אק,
 את החליפה מאיר נולדה

 למאיר, ממאירסון שלה השם
לאמיר.״ מאמזלג ואני

 צרות יש אמיר לז׳אק 81
 שוטרי עם יום־יומיות כמעט

 בעליה שהוא אמיר, התנועה.
 אינו ,504 פיג׳ו מכונית של

 חגורת־הבטי- את לרכוס מצליח
 שלו. הענקית הכרס בגלל חות

התנו שוטרי אותו כשעוצרים
 בחסי־ אמיר משתמש לא עה,

 מסביר אלא כחבר־כנסת נחזו
לא ״עוד שלו. הבעייה את להם

 הגרמני השבועון נציג שהוא צלם־העיתונותסר שבתי
 ברית־חמילה את השבוע חגג בישראל, ״שטרן״

 שהוא וזרים מקומיים עיתונאים עשרות בחברת אהוד, בנו, של
 שהיא עדי, טל, של אשתו סוקולוב״. ב״בית קבלת״פנים להם ערך

הלידה. את הסריט שבעלה לבך התנגדה לא בצה״ל, רב״סרן
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