
 ואיך בתנ׳־ך. בו.ין מנחם מוזכר איפה
לנינוראד את כסערה פרס שימעון כבש

 הביא השבוע הלצת את 81
 ״היכן שאלה: מנוסי. דידי
 "1 בתנ״ך בגין מנחם מוזכר

הבאה!״ ״במהדורה התשובה:
 חרדה של דקות כמה 8;

של אשתו טוזס, לפולה היו

 של בתו חבר שהוא שבויים,
 נתן ״רפול מט: דני האלוף

.״לדמוקרטיה מט
 אגמון יעקוב למנחה ■

 דויד לשר-חשיכון הצעה יש
בעיית את לפתור איך לוי,

 בגין, מנחם ראש־הממשלה את
 את נושא לכל כימעט הקושר

 ״היטלר אמר: השואה, עניין
 ואת ורשה ואת פאריס את כבש

 תלמיד לכל כידוע לנינגראד.״
הצליחו לא תיכון, כבית־ספר

 היה פרם, של פרשת־לנינגראד
 שאמר: רבץ, יצחק כח״

 הוא כי שיחשבו רוצה ״פרם
 מאז צבא, לענייגי גדול מומחה

 קרב את שר־הביטחון. היה
 בית־ספר בכל לומדים לנינגראד

,צבאי.׳

 להוריד הציע לא שבורג מכך
 פעיל מסדר־היום. ההצעה את

 ימות ״הגיעו :בורג לעבר קרא
 :שר־הפנים לו ענה !״המשיח

 רואה.״ כבר אני החמור ״את
מיהו.״ היא ״השאלה פעיל:

 באותו ההצבעה בעת 8(
 בן־ יהודח ח״כ ביקש דיון

 אחרי הקולות. את למנות מאיר
 נעתר שמיר, יצחק שהיו״ר,

 מאיר ח״כ ביקש לבקשתו,
 לצלם גם מבקש ״אני :פעיל

בצבעים.״

 כאשר אחר־כך, יומיים 8!
 בורג, יוס!ז הד״ר שר-הפניס,

 הצעה לוועדה להעביר .הציע
 חנא ח״כ של לסדר־היום

 במצב לדון מחד״ש, מואים
הכל הופתעו עכרבה, הכפר

ב הכנסת דנה כאשר ■1
 שר־הדתות הבטיח הרבנות, חוק

 שהבחירות אבו־חצירא, אהרון
 חודשים שישה תוך תערכנה

 לאור החוק. של תחילתו מיום
 בעניין ונשנות זזוזרות הבטחות

 שאל קויימו, שלא בעבר, זה
 טולי־ שמואל כח״ אותו

 על־אמת?״ זה ״הפעם דאנו:
 מרדכי ח״כ השר תחת השיב

ו נדר,״ ״בלי ז וירשובסקי
להס הצטרף עצמו השר אילו

 ואמר: טולידאנו של תייגות
 אם — בדברי אמרתי ״הרי
השם.״ ירצה

1 1" 1| ך1ן1|  ״אל־על״, דיילת אחדים שבועות לפני עד שהיתה ומי מיפלגת־העבודה, של ח״כ 1ן
בשבוע שנערכה במסיבה נשוי כזוג שלהם הופעת־הבכורה את ערכו פרלמוטר, נלה י י1

 נישואיה בעיקבות כדרכו. שלא חיוכים, ושופע רגוע כשהוא נראה גד ואילו כתמיד, יפה היתה נלה שעבר.
 הישראלי• מכון־הייצוא של כאשת־יחסי־הציבור עובדת והחלה חופשה״ללא־תשלום מ״אל־על״ נלה ביקשה

מאושרים. נישואין לחיי מוסיפה אינה ב״אל־על״ העבודה כי החליטה בעבר, נשואה שהיתה נלה,

ח אחרונות. ידיעות בעל  נו
 העיתונאים בפמליית היה מוזם

בבי בגין למנחם שנלוותה
 בילו בערב באלכסנדריה. קורו

 קרייזי במועדון־לילה העתונאים
ב רבה. היתד. השימחה הורם.

 רקדנית- ירדד. החגיגה, שיא
 על והתיישבה הבמה מן הבטן

 בשורה היושבים אחד של ברכיו
 נוח זה היה במיקרה הראשונה.

 העיתונאים נחרדו בבוקר מוזם.
 בלילה לקה מהם כי לשמוע

 שידורי- של הכתב בהתקף־לב.
 להודיע מיהר בערבית ישראל

 הערבי השידור מן ארצה. זאת
וה העברי, לשידור הגיע זה

 את שמעה פולה שודרה. ידיעה
 מייד וטילפנד. נזעקה המהדורה,

 לה נאמר שם לאלכסנדריה.
 בקילקול־קיבד. לקה שבעלה
 כאשר רק נרגעה היא בילבד.

ה את תיקן ישראל קול גם
הבאה. במהדורה ידיעה

 באלכסנדריה, בינתיים, 8!
 מוזם כי בגין למנחם גם נודע
 והוא בהתקף־לב, כביכול, לקה,
 את למלון אליו לשגר מיהר

 מאיר הפרופסור הפרטי, רופאו
 כמובן, גילה, זה גוטפמן.

 מוזם של ליבו מצב כי מייד
בסדר.
 בגין הטריח מכן לאחר 8

 לביקור־ מוזם, אל עצמו את
 ל- ירד הביקור בתום חולים.

 בכתב נתקל המלון, אכסדרת
 ישעיהו אחרונות, ידיעות

 ושאל בן־פורת, (״שייקח״)
 :העיתונאים שאר באוזני אודנו,

 הצלחת על אומר אתה מה ״נו,
שלין״ הביקור

 אהרון לשר-הדתות 81
מיו הגדרה יש אכו־חצירא

 ה־ של למעשהו במינה חדת
 רפאל רב-אלוף רמטכ״ל,
המ בעניין איתן, (״רפול״)

שרצח הסגן של גזר־דינו תקת

 מרובות־ המישפחות של השיכון
 למישפחות ״לרכוש :הילדים

 טמפו בקבוק מרובות־ד,ילדים
מישפחתי.״

 ח״כ המערך, יושב־ראש 81
 בצורה נכשל פרס, שימעון

 בדיון בנאומו ביותר חמורה
 ערפאת יאמר של ביקורו על

לחקות שניסה פרס, באוסטריה.

 ח״כ התערב כאשר 81
ב ורטהיימד (״סטף״) זאב
 קרא הרבנות, חוק על ויכוח

 חבר־סיעתו: וירשובסקי לעברו
ורטהיימר.״ ״האדמו״ר

 לנאום, עלה דיון באותו 8!
 פנה' הוא יגורי. 5אםן ח״כ

 ״כאשר לו: ואמר לשר־הדתות
 הקדוש- לפני תתייצב אתה

פר את בראותו ברוך-הוא...״
 אבדחצירא, של המופתע צופו

תי ״אל להוסיף: יגורי מיהר
 השם, בעזרת יהיה, זה בהל,

טובה.״ בשיבה
ה נקלעה דיון באותו 81
ו ספרדי מיהו לוויכוח כנסת
יצ יצחק ח״כ .אשכנזי. מיהו
 שר־הדתות: את שאל .,חק

 והאס אשכנזיה האמא ״כאשר
 לפי נקבע המוצא האם ספרדי,
 לו השיב ז״ האבא של הייחוס

וידעתי.׳ ״הלוואי אבו־חצירא:

 יעקוב שלמה לח״כ 8!
 היתז מאגודת־ישראל גרוס
 מיספו את להקטין כיצד הצעה

 בתאונות-הדרכים האבידות
 שת שתיאר אחרי גרוס אמר

 שבה בשבת, שאירעו תאונות
 ״אול :קטנים ילדים ניספו
 יקח שלא זה על לחשוב צריך

 וחגים.׳ בשבתות קטנים ילדים
 חייג ,שריו־,תחבורה היקשה
או ד  מסכי! אתה ״האם :לנ

בשבת?״ יסעו שמבוגרים

 את לכבוש מעולם הגרמנים
ה ח״כ לנינגראד. ק ־ חיי ם רו  ג

 ש־ מי פרם, של מסיעתו .מן,
הפרטי בשורות לוחמת היתה
 נאומו על אחר-כך אמרה זנים,

 ידעתי ״לא המערך: יו״ר של
 מרוב ראשי את לקבור היכן

בושה.״
על שהגיב אחר, חבר 8!

בורג, יוסף הד״ר שר״פנים, של אשתוסרג וינקה
 יחד השבוע, שנערכה במסיבה נראתה

 וייצמן שראומה בעוד וייצמן. עזר שר־הביטחון רעיית ראומה, עם
 בי נראה ועייפה. מתוחה בורג ריבקה נראתה מאוששת, נראתה

 מוועדת־ וייצמן עזר התפטר מאז הנשים. על השפיע הבעלים מצב
 לו. רווח כי למקורביו סיפר הוא בורג, עומד שבראשה השישה,

היושב״ראש. לאשת לא אבל רווח, וייצמן לראומה גם בי נראה

בשבוע נראתה לגובה, הקופצות מבכירות אחת חיפה, ממכבי 17 בת צעירה *11111 11*1*1
אלוף־ של בחברתו הקלה, האתלטיקה של ממיגרשי־האימונים באחד שעבר #1111 11 # 11

 בארץ, הצעירות הספורטאיות מבין היפות אחת גילת, הרמט. גירעון לגברים, אבל מיקצוע, באותו הארץ
האלוף. של גבו את לעסות התחילה היא המסלול. על לא כשהיא גם ספורטאית היא כי הוכיחה

15 2185 הזה העולם
♦


