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פורקו כבר שהאידגונים אחרי

 שהיד. מי נשאל כאשר 8!
 דד חגיגות ועדת יושב־ראש

 השוגה מה ארמון, דויד 30
 אצ״ל כנס בין השווה ומה

 לבין שעבר בשבוע שנערך
 חודש שנערך הפלמ״ח, כנס

 השיב: במעיין־חרוד, קודם־לכן
ל ציפו כולם הפלמ״ח ״בכנס

 של מפיו וענייני קצר נאום
 אלון, יגאל הפלמ״ח, מפקד
 ארוך. פוליטי נאום נשא והוא
 לנאום כולם ציפו אצ״ל בכנס

 רד מפקד מפי ארוך פוליטי
 נשא והוא בגין, מנחם אצ״ל,
 בילבד. מישפטים שני בן נאום

 הוא, הכנסים שני בין השווה
 וגם לפלמ״ח גם כי שהתגלה

 מאד הרבה הצטרפו לאצ״ל
 אלה שאירגונים אחרי אנשים

פורקו.״

 ראש־ שחזר לפני יום 8!
ליש כגין מנחם הממשלה

 סגן־ ממלא־מקומו, נכנס ראל
 ידי[, ייגאל ראש־הממשלה

 וישב ראש־הממשלה ללישכת
 ראש־הממשלה. של כיסאו על

זי הוא שהתיישב אחרי מייד
 :וצעק מהכיסא בבעתה נק

 הזה! הכסא על ישב ״מישהו
 שעל בניירות לי טיפל מישהו

הת לאחר־מכן רק השולחן!״
 של ממזכירותיו אחם כי ברר

 ישבה אומנם ראש־הממשלה
את שסידרה בעת הכיסא, על
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 אברהם (מיל.) אלוף־מישנה חיל״האוויר איש של אלמנתו יפה,
 נאומו את בקצרנות לכתוב כדי בתפקיד, לנמל־התעופה באה יפה,

 : לה ואמר יפה אל ראש־הממשלה פנה נאומו באמצע בגין. של
 מיטקה אותך." לברך רוצה אני טוב. מזל לן מגיע שכחתי, ״אוי,

 מיכל, של בעלה — טייס, של אמו היא כי לכל כשסיפר התרגשה, יפה
 שבו היום באותו סבתא והפכה .— וייצמן עזר שר־החוץ של בתו
בת. נולדה מיטקה של ולבנה למיכל כאשר סבא, עזר הפך

 ראש על פרופיל מכין שטרן, הגרמני השבועון של מעורכי״החוץ אחדפזלאט אריק
 כי אם בגין, את לראיין כך לשם ורצה לעיתונו, בגין מנחם הממשלה

 טיסה כרטיסי רכש פולאט גרמנים. לעיתונים ראיונות להעניק מוכן אינו ישראל שראש־ממשלת ידע
 אשתו, ראש־הממשלה, מלבד שם היחידי והיה הראשונה, במחלקה לארצות״הברית, בגין טס שבו למטוס
 שהמריא אחרי אל־על. של ביטחון ואיש קדישאי, יחיאל ראש־לישכתו בגין, של קרובי״מישפחה ארבעה

 לוח- שלף פולאט הסכים, בגין שחמת. עימו לשחק לו והציע עצמו הציג בגין, אל פולאט ניגש המטוס
 ביקש אז רק הגרמני. לעיתונאי ראש־הממשלה הפסיד שבהם מישחקים, שני שיחקו והשניים שחמת
 לקח בגין אולם יכול.״ לא אני לא, ממן, מבקש ״אני :לו ענה וראש-הממשלה ראיון, מבגין פולאט

 בגין,״ מנחם פעמיים, ״מהמפסיד :הלשון בזו חתם, שעליה הקדשה מאחריו וכתב לוח־השחמת, את
הנאצים. על היה טיסה באותה שהוצג הקולנוע סרט אגב, טמנו. ונפרד הגרמני העיתונאי את חיבק אח״כ

 ולא בגין, שאוהב כפי השולחן
ידין. של הסדרים על־פי

 זבולון שר-החינוך 8!
 הרמז את השבוע נתן המר

עו אכן שהוא ביותר, הבולט
בממש מחברותו להתפטר מד
 שימצא מנהגו ביקש המר לה.

בירו טוב מורדדנהיגה עבורו
 עד המחירים. את ויברר שלים,
 רשיון- להמר היה לא היום

 כשר שהתמנה ולפני נהיגה,
 שבבני־ברק מביתו לנסוע !נהג

 כשאת באוטובוס, לירושלים
ב עושה הוא בחזרה הדרך
מחברי-הכנסת. אחד עם טרמפ

 תנועת־המו־ חברי שני 8!
 ח״ב חברי-הכנסת, מקרב שבים

 יחזקאל וח״כ הדר עמום
 שעבר בשבוע המתינו זכאי,
 נציגי מישלחת של לביקור
 על- שהוזמנה מגרמניה, כפרים

 לארץ, מיפלגת־העבודה ידי
 אורחת להיות אמורה ושהיתד,

 הזמינו השניים בכנסת. שלהם
 גדולה, בכמות כיבוד במיזנון

הגי לא חברי־המישלחת אולם
 כי לשניים נודע לפתע עו.

 ב־ נמצאת הגרמנית המישלחת
 הם הכנסת. של קומודד,וועדה

ל המיזנון מלצרי את הריצו
כי התברר אולם קומה, אותה

 בקומת- אזעקת־שווא. זו היתה
 המיש־ כי להם נודע הוועדות

 יושב- על-ידי התקבלה לחת
 שמיר, יצחק הכנסת, ראש

 נשלחו המלצרים בלישכתו.
והעו המשקאות עם בבהילות

או היושב־ראש, חדר אל גות
ה המישלחת כי התברר לם

 כלל. לשם הגיעה לא גרמנית
 היושב־ראש, מזכירת אמרה אז

שרא לה נדמה כי מן, חיה
הח בקומה האורחים את תה

 המערך. סיעת בחדר מישית,
מנ עם לשם נשלחו המלצרים

 נמצאו לא שם גם אולם שיהם,
תמימה שעה כעבור הגרמנים.

 שבפי והתירוץ האנשים, הגיעו
 ש״העוב- היה המישלחת ראש

 כדיי- ידועים ש״הגרמנים דה
הגרמ לגבי רק נכונה קנים

 אלה לגבי לא העירוניים, נים
לעיר.״ מחוץ שגרים

המערך סיעת יושנדראש 8
 שחד, משה ח״ה בכנסת,

 של חברי־הכנסת כל את כינס
 את ביניהם לחלק כדי המערך

המע מתמודד שבהן העיריות,
 בבחירות השני בסיבוב רך

מקו ולמועצות לראשי־ערים
 היתד, שחל של כוונתו מיות.
 המערך של חברי־הכנסת שכל

 המיס־ למתמודדי לעזור ייצאו
לח התחיל כאשר אולם לגה.

 כל כי לו התברר האזורים, לק
 את לו אימץ כבר חבר־כנסת

 ח״כ לדוגמה: שלו. העיריות
 ברמלה, בחר חריש מיכה

 במבשרת- כרעם עוזי ח״כ
 ״אתם התרגז: שחל ירושלים.

ותפ מציע, שאני מה תקבלו
 איזור־בחירה על לחשוב סיקו

לכנ הבחירות לקראת שלכם
הישי אחרי רק הבאה!״ סת
 עצמו שחל גם כי התברר, בה

 רמת- איזור־בחירה: לו אימץ
 הסמוכות וטירת־הכרמל, ישי

חיפה. לעיר־מגוריו,

 ש- בשבוע נאם כאשר 8
 ה- לפני אלון יגאל שעבר

 תנועת- של הצעירה מישמרת
 לו העביר הציונית, העבודה

 צ׳ם־ חיים מזכיר-המישמרת,
 שבו פתק הנאום באמצע ר, ל

 הרדיו, פי על כי לו, סיפר
 הודיע אל־סאדאת אנוור

יש עם השיחות השעיית על
לנא זאת הודיע אלון ראל.

 אחד קם רגע ובאותו ספים,
 במישרד- הבכירים הפקידים

 אלץ באסיפה, שהשתתף החוץ
 האולם. את לצאת כדי לכל,

 אתה ״מה, אלון: לעברו קרא
למילואים?״ להתגייס רץ כבר

 ברעם עוזי חבר־הכנסת "11!
 הופעותיו את בחריפות ביקר

 ראש־הממשלה, של הרבות
בארצות-הב- כגין, מנחם

לביא יחזקאל
ב ידוע מישרד-הפנים, דובר

ממצ שפוחד כמי ירושלים
 לגיא שפוגש פעם בכל למות.

 מבקש הוא בצלם־עיתונות,
מ ובורח לצלמו שלא ממנו

 נמצא כשהוא גם המצלמה.
 בורג, יוסף שלו, השר ליד

 השבוע רישמיים. באירועים
 העולם צלם לביא את תפס
 כי הבין שזה ואחרי הזה,

למצלמה. פניו את עיוות צולם,
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