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 בגין את לברך נותנים לא לאס־חצירא
במתנה אחים קיבלה בהן וגאולה -

ה האחרונה הבדיחה 0
הבחירות :בכנסת מתהלכת
 מדוע? וחצי. בשנה תוקדמנה

 לנכות החליט כגין מנחם
הת ביגלל העונש, מן שליש

המדינה. של הטובה נהגותה
 מעמיתיו אחד כאשר ■

 ה״כ נשאל בהצבעה, בו בגד
צחק  ועדת־ יו״ר כרמן, י
תשר מרגיש. הוא איך הכנסת,

אינטי פרטית במסיבה נחגג
 ראש״עיריית של בביתו מית

 <״צ׳יצ׳״) שדמה תל־אביב,
 כשי ליאשה שהגיש להט,
 נאנסי, עתיקה. כנענית מנורה
 חובבת, ארכיאולוגית שהיא

ה בחפירות בשעתי השתתפה
 ב־ בתל־קסילה, ארכיאולוגיות

 ספר היה לבעל השי תל־אביב.
 אלתרמן, נתן של שיריו

יצא למחרת אנגלי. בתרגום

 קיפיג״ הנרי של שיטותיו
 שלו. מסעי־הדילוגים בימי ג׳ר

 לאחר נוהג היה הגדול הנרי
 לעצבן כדי בשעתיים, לפגישה

 היה מכן לאחר בעילי־ישיחו. את
ו בדיחות שעה במשך מספר

 בארצות־ ביקוריו על רכילויות
 עד הנוכחים את ומצחיק ערב,

 מתאר היה מכן לאחר דמעות.
 קודרים, כה בצבעים המצב את
במשא־ המשתתפים שכל עד

 נאמני ברית הקרויה שמיר,
 נשאלה (בנא״י), ארץ־ישראל

 מסיבה עורכת היא אם גאולה
 ח״כ השיבה המאורע. לכבוד
ילדה הייתי ״כאשי כהן:

חגי לי עשו לא מעולם קטנה,
 ולא שלי ביום־דהולדת גה

 אמא יומולדת. מתנת לי נתנו
 ,במקום :לי :אומרת הייתה שלי

ה לכל שנותנים כימו מתנה,
 מתנה לך עושה ■אני ילדים,

 שנה כל לך ומביאה מיוחדת,
 אני כך קטינים.׳ אחות או אח

 שלי. הסיעה עם שיהיה רוצה
רו אני חגיגות לעשות במקום

נוסף.״ חבר־כינסת שנה כל צה
 גאולה נישאלה כאשר 9׳
 היא הסיעה, ראש יהיה מי
 על ״החלטנו :השיבה שמיר, או

 חודשים שלושה כל רוטציה,
 חשוב כך כל זה יאחר. מישהו

 להיות לו נתתי אז לשמיר,
ראשון.״

 ו־ אגודת־ישראל ח״כ 9'
 ישל הכספים ועדת יושיב־ראש

 ליורנץ, שדמה הרב הכנסת,
 ההומו־ התארגנות על ששמע

 בישראל, והלסביות סכסואלים
ה השם את הנושאת באגודה
 ״על זעם: ׳והנעימות, נעימים
ב לומר אפשר הזו האגודה
דרערד.״ אין גאי אידיש
יצחקי, יצחק כח״ 9

 חלשים לדעתו מדוע שנשאל
במתמ הישראלים התלמידים

הר כאשר כי סיפר, טיקה,
 ביקש הוא מורים לפני צה

 רק ושליש. רבע לחבר מהם
 לבצע ידעו מהמורים אחוז 40

זו. חשבוניות פעולה כהלכה
 בצה״ל אלוף שהיה מי 9!

 בעיק־ טוראי, לדרגת והורד
 כן■ דויד נגד המרד בות

 אליהו (מיל.) טור. גורמן,
 השבוע, סיפר כהן, (״בן־חיור״)

 כשהיה ישנים, כמה לפני כי
 בלוס״אנג׳לס, פרטי בביקור
׳ה הקרן שליחי ממנו ביקשו
להר בארצות־הברית קיימת

ל כשחזר באסיפותיהם. צות
 250 על־סך צ׳ק קיבל ארץ

הח הוא מרצה. כשכר דולאר
 לוואי, מיכתב עם הצ׳ק את זיר

לקבל נוהג אינו כי !שהסביר

 אולם הרצאותיו, עבור כסף
הקיי הקרן עזר. לא המיכתב

 בשנית. הצ׳ק את ליו שלחה מת
 קצר מיכתב עם כהן החזירו אז

 חושבים, אתם ״מה :כתב שבו
 כהן?״ ריוזה -של הבן שאני

 והצ׳ק עזר, אמנם והמיכתב
 אמו היתה כהן רוזה חזר. לא
 לקבל שנהג רכין, יצחק של

 ארצות־ ברחבי כמרצה שכר
הברית.

 אהרון שר-הדתות 9!
 זועם מסתובב אכו־חצירא

 בהדסה ״הרופאים אלה. בימים
 הזדמנות נותנים לא אפילו
 שיהיה לראש־הטמשלה לאמר

 כל צועקים ״הם אמר. בריא,״
בריא.״ שהוא כמה הזמן

 והעיתונאי הפיזמונאי 9!
 ב־ לסיים עומד .אלמגור דן

 בדיוני ספר כתיבת אלה ימיב
 אשר רפאל, בשם מדינה על

ישראל. קוראים ישלה לרמטכ״ל
 אלייקים עורך־הדין 91

 הרדיו בתוכנית טען, העצגי
 היא קריית־ארבע כי מני, ממני
 תל־ מאשר נחלית־יאבוית יותר

 פאר, מני המנחה, אביב.
 ששכן זץ, שבט את ■לו הזכיר

 ח. כגוש כיום הידוע באיזיוד
 שגם והסכים העצני נסוג אז

 אבות. נחלת היא תל-אביב
 הצי עם ״ומה מני: אותו שאל
 בעבר שישב המינשה, שבט

 ליו השיב ?״ המיזרחי הירדן
 נגיע.״ יעוד לשם ״גם העצני:

 להתאפק היה יכול לא פאר
 מקווה ״אני להעציני: ואמר
השב לעשרת גם תגיע שלא

* טים•״
ל שביקשה עיתונאות 9!

ה הגשש שלישיית את ראיין
 פו־ (״׳פולי״) ישראל חיוור,

ו בנאי ,נכרי ליאקוב
 בקשיים. נתקלה לוי, שייקח
 השלישית חברי כי הסתבר

 מבלי להתראיין רשאים אינם
 מהאמרגן, מוקדם אישור לקבל

 דשא, <״פשנל״) אברהם
 פש־ הלהקה. של מולידה אביה

 לשוחח הגששים על אסר נל
הכנ על הפרטיים, חייהם על

 שהם השימוש ועל סותיהם
בכספם. עושים

 בעת הארץ• רחבי בכל אינטנסיבי סיור לערוך כדי כאן, אחדים
 קלח מנוחה לחטוף והשתרע בוש הןנעייף בירושלים, סיור שערך

בבירה. העולם אומות חסידי האבן'שבשדרות מספסלי אחד על

ושומרון, יהודה בערי שנה, מזה לראשונה שעבר, בשבוע סייר שר־הביטחוןוייצגו עזו
 ישבו כאשר קוואסמה. פאהד חברון, עיריית ראש אצל מיוחד ביקור וערן

 עד הפירות, את חתך שבו הסכין עם שיחק וייצמן פירות. להם הוגשו ביניהם, ושוחחו האישים שני
חיי.״ על מאיים אתה כאילו אותנו יצלמו עוד הסכין, עם לשחק ״תפסיק :לו אמר שקוואסמה

 שוימד כמו מרגיש ״אני בתו:
אר נחשים לו יש בגן־חיות.

 הכל. תנינים, עקרבים, סיים•
 יודע הוא אותם. !שונא לא הוא

 לפי מתנהג מהם אחד שכל
טיבעו.״

 השיבותם על בדברו י9!
 הפרלמנטריים, הכתבים של

 יצחק הכנסת, יו״ר ציטט
 השר ישל דבריו את שמיר,

 ״עשית :ששון אליהו המנוח
 ולא עשית עשית. — ודיווחת
 עשית לא עשית. לא — דיווחת

 עשית.״ — ודיווחת
 דויד המפד״ל, ח״כ 9'

 ועדת-החוקה־חוק' יו״ר גדאם,
התר לא הכנסת, של ומיישפט

 שר־המישפטים כאשר גש
ר שמואר מי  אותו שייד ת
 בכנסת. השמאלנית״ ל״חבורה

 כל־ עבר ״תמיר גלאס: השיב
ל משמאל פעמים הרבה כך

 שכבר עד לשמאל, ומימין ימין
 ביניהם.״ מבחין אינו

 מאיר ח״כ פרץ השבוע 9:
 לעם חטיבת של לחדר פעיל

 שלושה קיימו שבו בכנסת,
 מסיבת-עיתד במדים חיילים
ב תמיכה להביע כדי נאים,
 שעונשו רוצודהשבויים קצין

 ב־ הרמטכ״ל. על-ידי הופחת
 הורה שקמה, הסערה עיקסות

השלו את לגרש הכנסת, יו״ר
 והמיש״ הכנסת, ממישכן שה

 בחקירה. פתחה הצבאית טרד,
 הח״ב. של בנו כך על כששמע
 תגובתו: היתה פעיל, עופר
 שלא מפגי אותם יאסרו ״בטח
 כומתות.״ חפשו
 עשר מלאו השבוע 91
 המנצח של לנישואיו שנים

ה העדה בן מטה, זובין
הבלונ ואשתו בהודו, פרסית

סי, דית אנ  אמריקאית שהיא ג
המאורע צ׳כי־פולני. ממוצא

 ב־ המאורע את לחגוג הזוג
סנטה־קאתרינה.

 באותה האורחים אחד 9!
 שימעון ח״ב היה מסיבה
 הנוכחים את ששיעשע פרם,

בממ כהונתו מימי בסיפורים
על סיפר השאר בין שלה.

 עפר. עד מדוכאים יהיו ומתן
ש הצעתו, את הציע לבסוף
ה שכל מפני מתקבלת היתר,

סחוטים. היו נוכחים
ב הוכרה שבו ביום 9!

 ה־ של החדשה סיעתם כנסת
וימשח כהן גאולה ח׳״כים

 ארצות־הברית לנשיאות המועמדים אחדסעו גיורגי
 הסימפוזיון במיסגרת בארץ לאחרונה ביקר

ימים עוד הסימפוזיון אחרי נשאר אך הטרור, על בירושלים שנערך

2186215 הזה העולם


