
התנדבות !ות1לפעואנשים
 טען ׳שרון אריק שר־החקלאות

 כי הדר, עמוס המערך, ח״כ
 שרון, עם להחמיר צורך אין

 מד,מושבניקים, יאחד ואף מאחר
 בעתיד יוכל לא חברי־המערך,

ש משום כשר־חקלאות, לכהן
 אינטרסים. ניגוד בכך יהיה

 שר־המ״שט־ שרייה מי לו השיב
 אני ״גם :הילל שלמה רה,
 ׳חקלאות, שר להיות אוכל לא

 בשוק קונה אני שלפעמים כיוון
תפוחי־אדמד,.״

 שהיה מי בין שיחה בעת ■
 אלון, יגאל ח״כ שר־החוץ,

 הצעירה המישמרת מזכיר ובין
 חיים ,מיפלגת־ד,עבודה של

 מהל־ את השניים ניתחו רמץ,
 לישראל, מצריים בין כי־השלום

 בהיסטוריה. ייראו הם וכיצד
מ ״בספרי :אלון כך על אמר

 בגין מנחם יופיע היסטוריה
ית הם כאשר כהעריתישוליים,

 של השלום מאמצי את ארו
אל־סאדאת.״ אנוור

 בסיעת דיון נערך כאשר 9
 את לנתח ניסו שבו המערך,
בבחי הליכוד להצלחת הסיבות

 אלון: התבטא האחרונות, רות
להיכ פרוורסי צורך היה ״לעם

 ואחר־ ,הליכוד עם למיטה נס
 בעצם שהליכוד גילה הוא כך

אימפוטנט.״

■  ד,עליה על דיון בעת ,
 המערך ח״כ תקף והקליטה,

ה המוסדות את כרעם עוזי
 פי ״על ואמר: בכך עוסקים

 העליה גורמי של העבודה קצב
 נגלה אנחנו בארץ, והקליטה

ביו הגדולה מעליה כי פיתאום
סוויאט־נאם. היא לישראל תר

 סיעת־המערך בישיבת 8!
 הוועד־ חבר גם השתתף בכנסת
 השידור רשות של המנהל
אלמוג. גיסים המערך, מטעם

ש מיקצועית, דעה הביע הוא
ל סיעת־המערך צריכה לפיה

 ששידורי־צבע על־כך הילחם
ה לטלוויזיה בהדרגה יכנסו

 שנים. חמש תוך ישראלית,
 :חריש מיסה ח״כ כך על הגיב
אחר.״ צבע נכניס שנה כל ״כן,

הסטו כרוז על בדיון 8!
 לנאום עלתה הערביים, דנטים

 ארב־ שושנה המערך ח״ב
 כמה אחרי לי־אלמוזלינו.

 רק״ח, ח״כ לעומתה קרא מילים
 ״חבר-הכנסת מוכי: תופיר,
ך יהודה  זהב הוא מאיר כ

לעומתך.״

הת דיון אותו במיסגרת 8'
 על בקריאות חברי־הכנסת חרו

 ארב־ בכך החלה הבושה. נושא
 לעבר שקראה לי־אלמוזלינו,

 ״איך אלוני: שולמית כח״
 לה השיבה ?״ מתביישת לא את

ב רק מתביישת ״אני אלוני:
נוא אותך ששמעתי אחד, דבר

 אל אלוני עברה כך אחר מת."
 סכידור מנחם הליכוד ח״כ

 בכך ״אני.מתביישת ליו: ואמרה
 בבית־המהוקקים.״ יושב שאתה
 אלוני של נאומה באמצע כאשר

 יעקכ האגודה ח״כ השמיע
 לו אמרה קריאת־ביניים, גרום
 :הנואמים דוכן מעל אלוני,
 טוב בוקר לי. קם גיבור ״עוד

 מגייס אתה ? שלומך מה אדוני.
 בנותיך? את לצבא- ילדיך את
 בכלל?״ פה עושה אתה מה

 :לה ואמר חייב נשאר ילא גרוס
 ואני אש״ף, של סוכנת ״את

 אש״ף של שסוכנת מתבייש
בכנסת.״ יושבת

הסוכ מנכ״ל שהיה מי 8
מנהל כיום והנהו היהודית, נות

 משה לישראל, קיימת הקרן
 זו כי השבוע טען ריכדין,

הנה שלחברי הראשונה הפעם
אין היהודית הסוכנות לת

יהונתן, אביו שכתב להצגת״הבכורה בא ,6ה״ בןאנו אביב
 היתה זו במיוחד.״ אוהבת שענת ״ספורים

 הוא שלה השירים כל ואת ההצגה, את ראה שבה החמישית הפעם
 שלו, מהגן ילדים עשרה אביב הזמין לבכורה פה. בעל יודע כבר
הרבה לפני נורית, אמו של הגננת גם שהיתה פנינה, הגננת את וכן

 לפעולות יהלומנים נשות אגודת — חדשה אגודה בראש לעמוד התנדבהבגין עליזה
 אורכידיאה לה ניתנה בכניסה שלה. הייסוד לכנס באה ואף — התנדבות

 לאסתר לטלפן ומיהרה נזכרה בביתה אולם הלכה, כאשר היקר הפרח את שכחה בגין עליזה סגולה.
 תגיע חיום שלמחרת לכך דאגה זו קדישאי• יחיאל ראש־הממשלה, לישכת ראש של רעייתו קדישאי,

 לשמאל מימין היהלומנים. נשות בפני נואמת כשהיא בגין גברת נראית בתמונה בגין. לבית האורכידיאה
 מישרד מנכ״ל שניצר, משה היהלומנים בורסת נשיא של בתו גרטלר, וחנה חוצ׳נר שולמית יושבות

כחן. והפרופסור הבורסה נשיא של רעייתו שניצר, ורדה בגין, עליזה שני, מרדכי הפרופסור הבריאות

ה הירושלמי המיסעדן 8
 ערך שמש, יחזקאל ידוע,

 ירית־מילה טכס שעבר בשבוע
 בתו של הרביעי בנר, לנכדו,

 לברית, הזמין ישמש עדנה.
 את שלו, במיסעדר, שהתקיימה

ו נכון, יצחק נשיא־המדינה
 טדי ירושלים עיריית ראש את

 אישיים ידידים שניהם קורק,
ה ,11.30 בשעה ישלו. טובים
 הקרואים, הוזמנו שאליו מועד

 שמש, האישים. ישני הגיעו לא
 יהיה מהם אחד כי שהתכוון

 על התפקיד את נטל הסנדק.
 הגיע, לא אמנם הנשיא עצמו.

אח דקות חמש הגיע קולק אבל
 כך כל ״מה הטכס. סיום רי

 ישמש. את שאל הוא ?״ מיהרתם
 בזמן,״ בדיוק להתחיל ״החלטנו

 ימים ״הגיעו שמש. לו ענד,
 בהצביעו קולק, אמר טובים,״

 פרסי. ממוצא ׳שהוא שמש, על
ייקה.״ להיות הפך ״שמש

 חברי לעומת רגשי־נחיתות
ישראל. ממשלת

 מנחם הרב המערך, ח״ב 9
 שעבר בשבוע אושפז הכהן,

 שיווי־משקלו את שאיבד אחרי
ו לבקרו שבאו לידידיו, ונפל.

 הסביר במחלתו, שד,תעניינו
 מדי יותר מבקר ״אני :הכהן

 איבדה שהכנסת אחרי בכנסת.
 גם איבדתי שלה, האיזון את
שלי.״ שיווי־המשקל את אני

 נמיר אורה חברת־הכנסת 9
 ועדת־ד־,חינוךי, עם בסיור היתד,

 בכפר עומדת, היא שבראשה
במשולש. אל־פחם, אום הערבי

 את לברך נמיר על היה כאשר
 פליטת- לה היתה הכפר, תושבי

 :בלשון אליהם פנתה והיא פה
אל־פת״ח.״ אום ״תושבי

 כיצד נודע עתה רק 9
 טפחות, בנק מנכ״ל הסתבך
בפעולת־־,עז כן־דויד, חיים

 ענק, בהיקף עורך, שהוא רה
 המפורסמת, אם־החמישיה עבור
 שהוא בן־דויד, וכסלר. שקה
 אסף כבר לשלישיה, אב עצמו
 עבור לירות אלף 60מ־ יותר

 כי וסיפר החמישיה, מישפחת
 החמישיה של לידתה למחרת

ה רעיית בישכנתו, פגש הוא
בקונ נכון, אופירה נשיא
אליו פנתה נבון גב׳ צרט.

 מכיר הרי ״אתה :לו ואמרה
ל תיגש אולי אז החווייה, את

 לעשות אפשר מה ותראה הורים
ל בךדויד הסביר למענם?״

 היא אשת־הנשיא ״בקשת גבי,
פקודה.״

 בוועדת- הדיון אחרי 9
 אגרת על הכנסת של הכספים

 חב־ שילושה מיהרו הטלוויזיה,
ב הליכוד דוברת אל רי־כנסת

ו חיריק, ישראדה כנסת,
 קומוני־ להוציא ממנה ביקשו

 את שיכלול לעיתונות, קאט
 כש־ הוועדה. בישיבת דבריהם
 של הנאומים את קיבלה הדוברת
גיל היא חברי־הכנסת, שלושת

 חיים — יד,׳שלושה כי תה,
 ו- שריר יצחק קאופמן,

 טענו - כהן־אורנד ינאל
 מיספר לגבי סותרות טענות
 שבעליהם הטלוויזיה מקלטי

מ האגרה. מתשלום מתחמקים
הוד הוציאה לא ברירה חוסר

הוד שלוש אלא סיעתית, עה
 את זיו הסותרות שונות, עות

זו.

 לאותה עימה הביאה משמאל) (בתמונה רביו לאה ברמת־גן. שנים,
 דיין מישפחת עם הקשורים באירועים כלל, בדרך נכדה. את הצגה
 מלא, בהרכב המישפחה מגיעה יהונתן) של דודו הוא דיין (משה

 הגיעו. לא ולכן רשמי, בביקור בפאריס, היו ורעייתו שר״החוץ אן
רבין. לאה הגבוהים״ ״החלונות את הפעם ייצגה הבכורה בהצגת

 גם היד, מסיבה באותה 8
 רוכינ־ דויד צלם־העיתונות

 העולם צלם פעם שהיה מי גר,
 אפילו שהולך כמי הידוע הזה,

 עי־ כשמצלמתו לבית־השימוש
 היתה לא לרובינגר אבל ימו.

 על־ נשאל הוא מצלמה. הפעם
 בא ■אתה ״מדוע ידידיו: ידי

 ״המצלמות תשובתו: עירום?״
ויסקי.״ -שדתות לא שלי

216221 הזה העולם


