
אנשינו
ד

סי היה במסיבה, שהיה נכון,
אש כשהחליט אשכול. על פור
כ אכן אכא את למנות כול
 בממשלתו ראש־ד,ממשלח סגן

ה ותיק אליו בא הראשונה,
 ה־ של המנוח המנהיג שרים,
 שפירא, חיים משה מפד״ל

 לא שאשכול כך על בטרוניה
 :אשכול השיב אותו. פינה

 דובר? אתה ראוייה ,אנגלית
 ערבית ? יודע אתה נרפתית

 אתה בפרסית שומע? אתה
 ? המיקרא את לצטט מסוגל
 מיניתי מדוע רואה אתה בכן,

אבן?״ !ת

 סיפר עצמו אבן אבא 0!
 ב־ פרק אשכול לימדו :יצד

 שעליך ״כל :פוליטיקה ילכות
 מא־ מבשלים כיצד הוא למוד

בשר.״ של בסיר לי־חלב

■  ועדת־החוקה־ בישיבת י
 בהאזנות־ שדנה וק־ומישפט

 כי חשב״ב דוברי טענו תר
 פוליטיות. האזנות בישראל ין

 חרות, ח״כ הסכים לא כך
 ״תמיד שאמר: ■שילנסקי, ב

ליש ראש עם מדבר שהייתי
 יחיאל ראש״הממשלה, ;

 בטלפון שמעתי דישאי,
 היה לא אחת פעם ליק׳.
 זה את אמרתי ואז ליק׳,

 ה־ את שמענו ומיד ;דישאי,
 ש״י ח״כ לו השיב ליק׳.״
״המיס :דירשוכסקי ־דכי

 שהאזינה היא הליברלית ה
:ם.״

 ח״כ הצטרף הוויכוח אל 8!
שסי חאדזנר, גירעון ע
 מיש- יועץ שהיה בשעה כי 

 כי לו הסבירו לממשלה ד
 סימן ,קליק׳ כששומעים וקא
 כך על לו ענה האזנה. זין
שחד: משח המערך כ
 להרגיע כדי לך אמרו ר.

תך.״

 בשבוע ביקרה כאשר 8
 ה־ של ועדודהכספים נבר
 בנמל אל־על הנהלת את זת

המ בלוד, בן־גוריון עופה
מועצת־המנה״ יושב־ראש ך
כן־ מרדכי לעל-א של :

 מהתקופה עוד במינהגו יי
 והעניק אל־על, מנכ״ל היה ה

 הפעם לחברי־הוועדה. נות
 לפתיחת דוורים סכיני אלה
ה חבר על־כך הגיב טפות.

(״אב אכרהם ח״כ דה,
זה ״סכין :שריר ה״)

 לפולי־ מאד טוב ׳־עבודה
ןאים.״

 החליט נוף עקיבא ח״כ ■
 בקריאות־ביניים, פעיל זת

 אפילו כי לו התברר !הרה
מיותרות. שלו ׳אות־הביניים

 התפטרותו על בכנסת יון
יע סגן־ניצב ישל נדשטרה

 לעזור נוף ניסה נחמיאס ד
כורג, יוסף הד״ר ־־הפנים

 הפסיק בורג נאם. שזה :
 מבץ ״׳אני ואמר: נאומו

 אבל לתמיכתי. בא נוף ׳׳כ
 כרגע מעדיף זאת בכל

עצמי.״ את :נוע

 קרי־ נשמעו דיון באותו 8
שו־ מעברים רבות ־ביניים

 הפסיק בורג הבית. של
 מיו־ לא ״אני :ואמר נאומו
ומכאן. מכאן ולדואט *טריו

ה בחמש מפריע מי יטו
אענה.״ ואני הבאות, ;

 צריך הוא כי טען בורג 1
 עוד המישטרה מחדלי ן

 ח״כ היה שבה קופה
 שר־המישטרה הילל מה
ש רוצים אתם ״האם ־:
 אחר שמישהו חובות ם
חו משלם אני בקושי ?

ח״כ לעברו קרא .״,של

אפ לך ״אין פעיל: מאיר
 השיב שלך.״ את לשלם שריות

 על לך. גם ״נכון, בורג: לו
המשכורת.״ מן לא פנים, כל

ההס מזכ״ל רואה איך 8!
 את משל ירוחם ח״כ תדרות
 שר-האוצר סגן של תפקידו

 ״איפה ז פלומין יחזקאל
 שלילית תשובה לתת שצריך

האוצר.״ סגן־שר קיים

 הביטוח־הלאומי על בדיון 8!
 חייקה בח׳׳ב פלומין נזף

 ״אולי לה: ואמר גרוסמן,
 רק לא האמת, כל את תאמרי

 גרוס־ לו השיבה ?׳׳ ממנה יחלק
 ?״ לך אשאיר ״מה :בשאלה מן

 :מוחל. ״אני :פליומין ׳תגובת
 נעשית שמלאכתם זכו צדיקים

אחרים.״ בידי

 הלל הליכוד לח״כ 81
למז יעיול הצעת היתר. זיידל
 שלוחה לשים הכנסת: כירות

 לח״כים הקורא הפעמון, של
 כאשר לאולם־המליאה להיכנס
 במלון גם הצביעה, בו נערכת
מר מתגוררים כידוע הילטון.

ו בהילטון, חברי־הכנסת בית
 עוד למלון עוברים מהם רבים
המליאה. דיוני שנגמרים לפני

 אהרון שר־הדתות 8!
 את מבין אינו אכו־הצידא

 שבה הממשלה נגד הטענות
 פעם אף ״המדינה חבר. הוא
 ליברלית,״ כל-כך היתד, לא

אצ ״עכשיו השבוע, טען הוא
יעשה.״ בעיניו הישר איש לנו

 הליכוד סיכויי על בוויכוח8|
 ח״כ אמר הבאות בבחירות

 (״יום־ יוסף הפרופסור הליכוד,
 יצביע ״הציבור :רום קה״)

 הבאות.״ בבחירות גם עבורנו
 חיים חרות ח״כ לו השיב

בש יצביעו ״הפעם :קאופמן
 בשביל יידעו גם אבל בילנו,

מצביעים.״ מי

 וירשובסקי מרדכי ח״כ 8!
 מושך כשהוא בכנסת הסתובב

 נוהג הוא מדוע כשנשאל באפו.
 של ריח מריח ״אני :השיב כך,

 המערך אנשי בטח זה נפתלין.
 החליפות את כבר מוציאים
שלהם.״

 טוען וירשובסקי אגב, 81
 ביותר הטוב נייר־הערך כי

לקנדה. הוויזה מעט עוד יהיה

ה בעל כי נודע כאשר 8!
 מעריב, בצהרון חשיפה מדור

 קוט־ יאיר העיתונאי־לשעבר
 מר־ מנהל של מינוי קיבל לר,

 בארצות־הברית, כז־ההשקעות
 קוט־ של מידידיו אחד התבדח

 את יחשוף ״קוטלר ואמר: לר
באמרי הישראלית התעשייה

קה.״

 פרוד המישטרה דובר 8!
שם מקו דמות להיות הפך ל

 שכתב לאחר במישטרה בלת
 הלר. רחל רצח על הספר את

 קצינים התחילו הספר בגלל
 את לכנות במישטרה בכירים

 סגן־ניצב בדרגתו, במקום לשם,
 בשם במישטרה שמקובל כפי

המישטרה״. של ״הסופר

 ניסה בחייו לראשונה 81
 (״חיליק״) יחיאל עורד־הדין

ב מפירסום לד,מנע גוטמן
 היועץ שהוא גוטמן עיתונים.
ב המערך סיעת של המישפטי

 שותפים עם יחד פתח כנסת
ו בירושלים עורכי־דין מישרד
 מסיבת ערך הפתיחה לכבוד
 החדש. במישרד פנים קבלת
הם מידידיו רבים אשר גוטמן,

 להתחנן צריך היה עיתונאים
ה על לכתוב שלא בפניהם
 למסיבה להביא אסר וכן מסיבה
 נגדי יתלוננו כך ״אחר צלמים.
ל שעשיתי עורכי־הדין בלשכת

הסביר. הוא פרסומת,״ עצמי

 עומד בכנסת כי נראה 8!
 חברי שני בין מאבק להתפתח

ב מישפטי. מישור על כנסת
 אחרונות ידיעות עיתונאי עיני

 מצאו-חן לא אכנרי אדיה
 אסף ח״כ עליו שאמר דברים
 עלי הטלוויזיה בתכנית יגורי
ב עם כותרת קו ע  (״יענקל׳ה״) י

 אבנרי של עורך־דינו אגמון.
 כותרת עלי למערכת מכתב שלח

 רק אבנרי. אריה של בשמו
ה שולח כי התברר אחר־כך

 מאשר אחר לא היה מכתב
 חבר- גם שהוא עורך־הדין,

גלם. דויד המפד״ל איש כנסת
 החוץ שר של לבנו 8'

 אהוד נהלל איש דיין, משה
 טובה דעה יש דיין (״אודי״)

 ״עכשיו שלו: האבא על מאוד
 טוב הכי השר הוא שלי האבא

 חכמה, לא זה אבל בממשלה,
 השרים של הרמה מה תראו

האחרים.״

 באמת רוצה מישהו אם 8!
ה הכנסת דוברת את להרגיז ר ש

 רק הוא יצחקי (״שרהל׳ד,״)
 ״נק- בשם: אותה לכנות צריך

 שם נדבק לשרהל׳ה דימונה.״
ב שאמר מי שהיה לאחר זה

 יותר אפילו דוברת שהיא כנסת
דוב נקדימון, שלמהמ טובה

ראש־הממשלה. של רו

שטינקלפר שלמה 81
 המיקצועי האיגוד תיק מחזיק

 סיפר תל־אביב פועלי במועצת
ב שנערכה המזכירות בישיבת

 תקלה״ ״כימעט על שעבר שבוע
 ההגנה שר ביקור בעת שקרתה

ב בדאון הרולד האמריקאי
טכ של העיצומים בגלל ארץ,

הישר התיקשורת. מישרד נאי
 טלפון קו להתקין התבקשו אלים
 בוואשינג־ הלבן הבית אל ישיר

 סרבו הדואר עובדי אבל טון
 האחרון ברגע העיצומים. ביגלל

 להתקין צד,״ל טכנאי הוזעקו
 דיפלומטי קצר ומנעו הקו את

בתיקשורת.

 סיור ערכו נענז״ת נשות 8!
הדיפ לנשות במעונות־ילדים

 רעייתו פאלי, בארץ. לומטים
ביש ארצות־הברית שגריר של

ש טענה לואיס, סם ראל,
שו אינו בישראל הנשים מצב

״ה הארצות. ביתר ממצבן נה
הדת, במיגבלוית טמונה בעיה

 סאלי לנסיגה.״ להן הגורמות
 הזקנה, אמה את לסיור הביאה
 אשת בארץ.'גם עתה השוהה

 קלאום׳ הגרמני, השגריר
המב אמה, את הביאה שיץ,

כתיירת. בישראל קרת

השבוע פסוקי
ר הסופר 8! ח ז  (״ס. י

״) ר ה : יז קי ס דנ מיי  ״עוד ס
הבדי כמו ■בד״חה היתד, לא
 לד, שקוראים הזאת העצובה חה

 הבדיחות בכל בגין, ממשלת
 מדינה ידעה שכבר העצובות

זו.״ קטנה
ן הסופר 8! מי י : כנ אי ל ג

 סמוך ישר ששיכלו ימי בל ״לא
 יגם אך הממשלה, שולחן אל
 שיכלו אליו, שסמוך מי כל לא

!״ישר

ם הסטיריקאי 81 ריי פ  א
דון  ממשלת־ישראל ״ראש :סי

לפ כדי עד כבודו ישפיל לא
 שהיו לפחות חליל. איזה גוש

 קונט־ או צ׳לו איזו מזמינים
 חשיבות את ההולמים ראבס,

 היד, מצילתיים אפילו המאורע.
גבול!״ יש חליל? יאבל עובר.

1 1 1 1 1 בשבוע שהתגרש יעקובי, גד ח״ב ידידה, עם בפומבי לראשונה הופיעה ",111*1
# הח״ב ,ניצל גירושין השכם ביניהם שהושג אחרי טובה. מאשתו, שעבר ' 1111*1 # ^■י 11 1
 עימה הופיע התגרש, שבו ביום ״אל״על״. דיילת שהיא נלה, ידידתו עם בפומבי להופיע פדי הדבר את

 בחו״ל. בשיוריו רק נלה בחברת מופיע יעקובי היה כה עד דויד״. ״כינור פרש חלוקת בטכש יעקובי
 טכש באותו חגג אחרונות״, ״ידיעות הצהרון של האחראי עורכו מוזש, נוח מימין: למטה בתמונה

 יהודה נוח, של אביו בידי אחרונות״ ״ידיעות לישוד שנה 40 מלאות לציון לחג גם הפך הטכש כפול. חג
 חייה מיפעל בזכות ירקוני, יפה לזמרת מיוחד דויד״ ״כינור פרש זה במעמד העניק מוזש נוח מוזש.

 רודנשקי שמואל הוותיק ״הבימה״ שחקן מעניק משמאל: למטה בתמונה המדינה. קום מאז כזמרת
 רודנשקי השנה. של המקורית יצירת״המחול עבור בפרש שזכתה שיינפלד, רינה לרקדנית דויד״ ״כינור את

בהצלחה. הזוכה קישון,״ אפריים מיצירות קורא ״רודנשקי הנקרא תקליט בגרמניה מכבר לא הוציא עצמו
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