
זה :כן־אכדהם נחמיה
 לזה מעביר זה לזה, מעביר
עולה. והשער

סו בסודי סיפר משל 81
באח כי מידידיו, לכמה דות

 מיכת־ כמה אליו הגיעו רונה
ל לו המציעים מפועלים בים

 אלה כמו מהומות, בארץ עורר
 ״כדי באיראן כיום. המתחוללות

הממשלה.״ את להפיל

קאופ חיים הליכוד ח״ב 8!
 אגרת כי להצעה, מתנגד מן

 עם תיגבה והטלוויזיה הרדיו
 עי- ונימוקו החשמל, חשבונות

 יצחק האנרגיה ״שר :מו
 על בעל־הבית שהוא מודעי,

 פירסום. אוהב החשמל חברת
 הכספים על ישלוט הוא אם
 אנחנו והטלוויזיה, הרדיו של

 בטלוויזיה ונראה ברדיו נשמע
 את אחד: דבר רק היום כל

מודעי.״ יצחק

 בין שנערכה בישיבה 81
 וראשי העבודה מיפלגת ראשי
ביק המערך, גורל על מפ״ם

ה את לבטל מפ״ם חברי שו

 מייד ענה לשם הספר.. של אחד
ה שלצערו לו, והשיב לברנס

 לו לשלוח יכול הוא אין רב
 שכל מאחר ספר, זה בשלב
אז הראשונה המהדורה עותקי

 לשלוח לבחנם הבטיח הוא לו.
המה כשתופיע מייד עותק לו

השנייה. דורה

שו הכנסת לחברת 8!
 הצעה היתד, אדוני למית

 לארץ, ד,עליה את להגביר כיצד
 אפילו של כספית הוצאה ללא

לכל להורות :אחת לירה
 לארץ. לחזור העליה שליחי
 זו להוראה תהיה אלוני לדעת
 השליחים רק לא נוסף. יתרון
 חדשים עולים גם אלא יעלו,
 לארץ לעלות רצו שלא רבים,
 שליחי של שהתנהגותם אחרי

אותם. הרתיעה ד,עליה
 של החדשה מזכירתו 8!
 ענת יגורי, אסף עדי כח״

 שלה לבוס נאמנה אבניאלי,
 על־ נשאלה כאשר הסוף. עד
ה של הפרלמנטרי הכתב ידי

 היא כיצד שי, נחמן טלוויזיה
החי- הצעות כל על מתגברת

ב תופיע, כאשר קלה מהומה עוררדיסנצ״ק רוני
 שנערכה בארוחת-ערב שעבר, שבוע

בדי יחד המתגוררים ואן־אשל, ואריק אייזנברג אברהם של בביתם
 נוף, עקיבא ח״כ הוא רוני כי תחילה חשבו האורואם ביפו. רה

 מי של בנו רוני, נראה בתמונה הזוג. בדירת לראותו והתפלאו
 נאווה, אשתו את משתיר כשהוא דמזנצ׳יק, אריה מעריב עורן שהיה

המצלמה. מעין להט, שלמה תל־אביב עיריית ראש של מזכירתו

 שתי בין ברית וליצור מערך
 יושב כך על ■ הגיב המיפלגות.

 ח״כ בכנסת המערך סיעת ראש
 לאנשי באומרו שחל משה

ה הייתם עכשיו ״עד מפ״ם:
ה מיפלגת של בציבור ידועה

ל רוצים אתם עכשיו עבודה,
פי סתם ולהיות בדרגה רדת
?״ לגש
ני סגן המישטרה דובר 8!
באח פירסם לשם כרוך צב

 רחל רצח אודות ספר רונה
ה פירסום שדבר אחרי חלר.

 קיבל בעיתונים, פורסם ספר
מה רמלא מכלא מיכתב לשם
 שהורשע ברנס עמוס אסיר
 ברנס הלר. רחל רצח בעוון
עותק לו לשלוח מלשם ביקש

השי היא מקבלת שהיא זור,
על אותן דוחה ״אני : בה

אסף.״

 בין שנערך בוויכוח 8!
 וירשוכפקי מרו־״י ״יש ח״כ
ראש־ד,ממ לשכת ראש לבין
 לגבי קדישאי יחיאל שלה

 שבת, בליל התיאטרון מופעי
ל וירשובסקי אמר בתל־אביב,

״בתל־אביב קדישאי: יחיאל
 שבת, בליל תיאטרון אין

 וסטרי- לילה מועדוני יש אבל
 קדישאי אותו הפסיק פטיז.״
לי?״ מספר ״אתה ואמר:

הצ שיחה אותה אל 8׳
ייג ראש־הממשלה סגן טרף
ן אל י ד הכיר איך שסיפר, י

 פסל את בתל״אביב השעווה במוזיאון השבוע חנך לשעבר, נשיא״המדינהקציר אפוי׳ם
 נשיא לבין בגין, מנחם ראש־הממשלה ובין בינו ההיסטורית הפגישה

 משמאל הפסלים. שורת ליד עומד (משמאל) קציר אפריים נראה בתמונה אל־סאדאת. אנוואר מצריים
ידו. את המושיט פרס שימעון ובצד קציר אפריים אל־סאדאת, אנוור בגין, מנחם ראש״הממשלה :לימין

 ראש את הראשונה בפעם
 שלמה תל־אביב עיריית

 כשהייתי להט♦ (״צ׳יצ״׳)
 בנגב בתרגיל הייתי רמטכ״ל

 שאומרים: שמעתי מקום ומכל
 אמר צ׳יצ׳ זה, את אמר ׳״צ׳יצ

 ולא צ׳יצ', יבוא תיכף כך,
 מדברים. מה על בכלל ידעתי

לד אחד קצין התחיל פיתאום
 שלו. לדברים נכנסתי ואני בר

 לי: ואמרו אותי השתיקו כולם
מדברי״ שצ׳יצ׳ רואה לא 'אתה
אורגד כהן יגאל ח״כ 81
 הקשישה לאמו להראות רצה
 של העבודה מקום הכנסת, את

 הגיעה, אכן האם שלה. הבן
 משולחנות אחד ליד התיישבה

 סיים שבנה עד ונרדמה, המיזכון
 ולקח אותה, העיר עיסוקיו, את

הביתה. אותה
 הכספים בוועדת בדיון 8]

 לשלם האוצר הבטחת בעניין
 הפצת עבור לבנקים תוספת
 סערת התעוררה החוב, איגרות
הא חברי־כנסת כאשר רוחות,

 כי אחרים, חברי־כנסת שימו
הבנ לטובת לובי עושים הם

 מנחם ח״כ כך על הגיב קים.
לא ״כאן :מהליכוד סבידור
לא עושים כאן לובי. עושים

בי.״
ד יצא ישיבה באותה 8!  י

 האגודה ח״כ הוועדה שב־ראש
 לשר לטלפן לורגץ שלמה
 כדי ארליך, שימחה האוצר

 לורנץ כשחזר עימו. להתייעץ
 ״ארליך הוועדה: לחברי אמר

 סבידור: כך■ על הגיב מצונן.״
רותח.״ והמשק מצונן ״השר
 ה- כי נודע, כאשר 81

 רב־אלוף לשעבר רמטכ״ל
לה עומד גור ׳מוטה (מיל.)

הנעו חטיבת על אחראי יות
 אמר העבודה במיפלגת רים

 ה־ ביטאון של המישנה עורך
 רענן: נתן מיגוון, מיפלגה
 בגלל הג׳וב את קיבל ״מוטה
 צריך היגיון אותו לפי עזית.

 מוסינזץ יגאל את למנות
 הצעירה המישמרת על לאחראי

חסמבה.״ בגלל
מז שלוש כי מתברר, 8!

ארי בכנסת, הליכוד כירות
 מלר ירדנה נזרי, אלה

ל מכורות ׳מוסרי ועליזה
 התחילו השלוש כל אופיום.

ה בבושם להשתמש באחרונה
 סאן איוו של אופיום, נקרא
לורן.

 רשות בנושאי בדיון 81
 בוועדת־החי- שנערך השידור

 ח״כ טענה הכנסת, של נוך
מסע הסידרה כי דורון, יטרח

ויש חינוכית אינה כוכבים בין

 יושב־ראש מהמסך. להורידה
השי רשות של המנהל הוועד

 ירון ראובן הפרופסור דור
 פעם אף ראה לא כי הודה,

הב לישיבה ״אז הסידרה. את
 אחרי מוכן, כשאתה תבוא אה

 הטילה הסידרד״״ את שראית
שעורי־בית. דורון עליו
מו שערוריית בעיקבות 8!

 בתל־אביב, התיאטרון פעי
 שהוא לין אמנון ח״כ הציע
ל חיפה, עיריית מועצת חבר
ה עם קוו הסטאטוס את בטל

מר את ולפתוח בחיפה דתיים
 בלילות בעיר התרבות כזי

 ראש־ התנגד זו להצעה שבת.
 גוראל. אריה חיפה עיריית

״כ :לגוראל כך על הגיב לין
 הסטאטוס את מפר צ׳יצ׳ אשר

הקו שלום את הוא,מסכן קוו
 אתה אבל הממשלתית, אליציה,

מה לך איכפת מה מפא״ניק,
ז״ הליכוד של קואליציה

 השמיני הנר לכבוד 8
 בירושלים נערכה חנוכה של

 לראש- אופוזיציונרים מסיבת
המ את קוללן♦ טדי העיריה

 רג׳ואן, גוגה ערכה סיבה
 רג׳ואן מורים של אשתו

ה מטעם מועצת־העיריה חבר
 של בביתו נערכה והיא ליכוד
 שהיה מי־ קולק, של יריבו
ה בנבנישתי. מירון סגנו

ירי רק יהיו שהוזמנו אורחים
ראש־העיריה. של ביו

 כהן־ יגאל הליכוד ח״כ 81
 הכנסת במיזנון פגש אורגד

גו יגאל הטלוויזיה כתב את
 זמן זה מכיר הוא שאותו רן,
רוצה ״אני :לו ואמר רב,

 פא- מר ״אתה איתך.״ לדבר
״ י ו  כהן־אור־ את גורן שאל פ

 פעם ״כל :להסביר ומיהר גד
די בטון לי אומר שמישהו

 לדבר רוצה שהוא זועף, בור
 הוועד בחבר נזכר אני איתי,

פאפ׳ו.״ אהרון המנהל
 רו״ דני המערך ח״כ 8
 בשבוע מסתובב נראה זדליו
 מתנצל כשהוא בכנסת, שעבר
 כך, על שונים אנשים בפני
 בטלפון אליהם התקשר שלא

 רוזוליו כי מתברר, כמובטח.
 שלו הטלפונים פינקם את איבד
 כברי, בקיבוצו שעבד בעת

טל פינקס מרכיב הוא ועתה
חדש. פון
 בכנסת הליכוד בסיעת 8!

 בעובדים, רק לא מתחשבים
העוב של בבני־הזוג גם אלא
 שר של מעוזריו אחד דים.

 היה שרון, אריק החקלאות
 נשוי שהיה מי קלטטר, סיני

משולם המיליונר של לבתו

ה אחד היה ריקליס ריקליס.
 לשלומציון, הגדולים תורמים

הת עתה אריק. של מיפלגתו
 ריקליס, של מבתו קלטטר גרש
 אצל העבודה את גם ועזב
אש אבי של ידיד שלו, הבום

לשעבר. תו
ב חרות מזכירת גם 8!

 קושרת ניזרי אריאלה כנסת
לעבו המישפחתי מצבה את

פרו עם התארסה ניזרי דתה.
 ין וו ר א צעיר קנאדי פסור

 הנישואין טכס אולם קוטלר,
 בני יגורו שם בקנדה, ייערך
 עד חודשיים. בעוד רק הזוג,

 לעבוד אריאלה ממשיכה אז
 הולכת, היא אליו .מקום ולכל
 שאחד עד ארוסה, גם הולך

 ראש־הממשלה לישכת מאנשי
מש ישלם .הליכוד כי הציע,
לקוטלר. גם כורת
 החריפה הביקורת מול 81

 בהנהלת הכנסת מיזנון על
 בדרך- התייצב הילטון מלון
 של הפרלמנטרי הכתב כלל

 ריי" גדעון אחרונות, ידיעות
ר.  טיב על ויכוח כדי תוך כ

 שעבר, בשבוע שנערך המיזנון
 על- שמכונה מה רייכר אכל
 מיז- בטעם ״אורז הילטון ידי

 כאשר שן, שבר וכמעט רחי,״
מ באורז. שהיתר, באבן נגס

 רייכר גם הצטרף הרגע אותו
המיזנון. לשוללי

ה דרישתו על-פי אגב, 81
 משה שר־החוץ של אישית

 המיזנון לתפריט הוכנס דיין
עם קורנפלכס נוסף: מאכל
חלב.

 אחרונות בדיחות כמה 8!
 : ריפד יואל :הסטיריקן של

שנח רוצה בפרס האופוזיציה
 דני השטיחים. כל את זיר

 הדיס- ״מלך הוא רקאנטי
הקואו בין המילחמה קונט.״

הר קו על ודן אגד פרטיבים
 .48 קרבות — נקראת צליה

מכונית.
היש המישלחת חברי 8!

 פרס־נובל קבלת לטכס ראלית
 מנחם הממשלה ראש על־ידי

 שופעים עדיין באוסלו, בגין
לבי מטיולם וחוויות סיפורים

שנער בשיחה הנורווגית. רה
 ישראליים עיתונאים בין כה

המצ העיתונים עורכי לבין
 נשאלו לאוסלו, שבאו ריים,

 את ללוות הנוהגים המצרים,
 אל" אנואר המצרי הנשיא

 מדוע מקום, לכל סאדאת
 שסאדאת למרות לאוסלו באו

 אחד השיב בקאהיר. נשאר
 ״אנחנו סכרי: מוסא מהס,

 הנשיא, של כבודו את מלווים
הנה.״ באנו אז

ד\2158 הזה העולם


