
שים  אלון של בלתי־ופרד חלק הוא הגזלןאג
לחולה מחולה עולה יעקוב׳ של וכוחו

 ראש־הממ- יצא. כאשר !■
 מבית־ בגין, מנחם שלה,

 דוברו, פגש הדסה, החולים
 נקדימון, (״נקדי״) שדמה

ידי של היפהפיה הכתבת את
 ניצה בירושלים אחרונות עות

ש מצטער ״אני יששכרוב.
 אמר מבית־החולים,״ יוצא בגין

 לעברו הופנו כאשר נקדי. לה
להס מיהר הוא תמיהה מבטי

 הרומן ״עכשיו :ליששכרוב ביר
 ישש־ זאת היתד, ייגמר.״ שלנו
ב יום מדי שפירסמה כרוב

 הידיעות את אחרונות ידיעות
בגין. של במצבו השיפור על

ן״ חברה־קדישאי ראש־הממשלה
ש קבלת־הפנים בעת ■1

 וייצמן עזר שר-הביטחון ערך
 חסן הגנראל המצרי, לעמיתו
 של ביתו בגן עלי, כמאל
 וייצמן היד, מגן, בנווה וייצמן

 אמר הוא מרומם. במצב־רוח
 שהיד, גרופר, פסח כלח״

ה על שמור המסיבה: אורח
 לא כבר אני גח״ל על גחלת,

לשמור.״ יכול
 שאל מסיבה באותה 8
 היכן וייצמן את האורחים אחד

:לו השיב וייצמן בית־השימוש.
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 לחטוף כדי הזדמנות כל שניצל עד במצריים, בטיורו פרס את
 מובאראק, חוסני מצריים, נשיא סגן עם שוחח שפרס בעת תנומה•

 ההמתנה בחדר בועז נרדם בקאהיר, אל־טהרה שבארמון בלישכתו
מהחדר. ומובאראק פרס של ליציאתם שהמתין צלם על־ידי והמצח

 בישיבתה היפה. המין חובב קשוח, כגבר תדמיתו את לחזק כנראה, שוקד,
 תטהו פלאטו״שרון, שמואל ח״כ של חסינותו בהסרת שדנה ועדת־הכנסת, של

 ״זיונים בן־אמוץ, דן של ספרו זה היה מופגן. באופן הישיבה, באמצע ספר קורא נוף כי להיווכח שכניו
 ברמן יצחק ח״כ הוועד, ליו״ר כשהקשיב רק דו־מיניים. מישגלים של רב במימון הדן הכל", לא זה

 הוועדה חברי שכל כך מונח שיהיה הקפיד אך הספר, את לפניו נוף הניח למעלה) השולחן, (בראש
ברעם. ועוזי חריש מיכה חברי־הכנסת ולידו לפניו, מונח הפתוח כשהספר נוף, :בתמונה לזהותו. יוכלו

 אבל ימינה, אחר־כך ישר, ״לך
 ,בית־ד,שימוש את תמצא לא אם

בכיור.״ להשתין יכול אתר,

 ניפגע זיידל הלל ח״כ ■
 פלאטו־ שמואל שח״כ מכך

 חברי- ואת אותו כינה שרון
 וחיים יצחקי יצחק הכנסת
 משום ״חזירים,״ בשם קור,פו

 הצביעו להבטחתם שבניגוד
 החסינות. הסרת בפרשת נגדו

 הוא קצת, נרגע שזיידל לאחר
 שפלאטו מה נכון זד, ״אם : אמר

המזוודות את אורז אני אומר,

 שם לגלם כדי להוליווד, ונוסע
 מהחבובות פיגי של דמותה את

ההפתעות.״ מרחוב

 'של שהותו זמן במשך 8
 בבית-החולים, ראש־ד,ממשלה

 ארו- לין אמנון ח״כ אכל לא
ב עימו. ונימוקו חות־בוקר,

 אשכול לוי היה שבה תקופה
 לין פעם אכל ראש־הממשלה,

 במהלך ידיד. עם ארוחת־בוקר
 לין: את הידיד שאל הארוחה

ראש-ד,ממשלה כבר ״מתי
הודיעו היום באותו ימות?״

 כדי אשכול. של פטירתו על
 שראש־ד,ממשלה בטוח להיות

מבית־ד,חו בריא יצא הנוכחי
 לאכול שלא לין החליט לים,

בכלל. ארוחות־בוקר

■  הורה אלון יגאל ח״כ |
 שמשת־מכו־ על להדביק לנהגו

 התווית: את שלו הפיג׳ו נית
מ בלתי־נפרד חלק — ״הגולן

ישראל.״

 יושב־ סירב לעומתו, ■1
בכנסת, המערך סיעת ראש

בבית בגין ששהה בעת 8!
מ מכתב אליו הגיע ר,חולים

מחולון, גולדמן ולבנה דויד
 באותו שנולדה השלישית הורי

 מבגין ביקשו ההורים השבוע.
 ה־ מבני לאחד סנדק להיות

 של לשכתו עובדי אך שלישיה,
 לדחות נאלצו ראש־ד,ממשלה

 של שהותו בגלל ההזמנה את
בביודהחולים. בגין

 של ביקורו על נוסף ■1
בבית פרס שמעון כח״

מכ שני עוד הגיעו ר,חולים,
 ל־ החלמה המאהלים תבים,

 מיפל- מראשי ראש־הממשלה,
ג היו הכותבים ,.גת־ר,עבודה י

אבן. ואבא אלון אל
 ללא שייך השבוע פסוק ■
 אשר יעקוכי, גד לח״ב ספק

 משה של למחלותיהם התייחס
 :באמרו בגין ומנחם דיין

עולה.״ כוחנו לחולד, ״מחולה
 העיתונאי פגש כאשר 8!

 ראש־לשכת את כרנע נחום
 קדי־ יחיאל ,ראש־ו־,ממשלה

מח על שוחחו והשניים שאי,
 שאל ראש-הממשלה, של לתו

 זד, ״האם קדישאי: את ברנע
למישרד קוראים שעכשיו !נכון

אחרונות״, נ״ידיעות השבוע שהופיע בראיון אחורה. שנים עשרים חזרחמיו שמשר
 של ״הרישמית״ תמונתו הופיעה חברי״כנסת, של רב מיספר השמיץ ושבו

 ׳50ה״ בשנות יפה״תואר, כעלם תמיר נראה זה בתצלום ביותר. עליו החביב כתצלום הידועה תמיר,
(משמאל). השנים עשרים מאז בו שחלו השינויים עם משלים אינו תמיר שמואל כי נראה (מימין).

 על להדביק שחל, משה כח״
 שלו היקרה הסיטרואן מכונית

 על-ידי שהודפסה התווית, את
 שנעבור ״רק :העבודה מיפלגת

 ד,סביך בשלום.״ הליכוד את
 צריו] לא ״אני :שחל זאת

 כמו השמשה, את לי שינפצו
אבנרי.״ לאורי שעשו

 על בהצבעה הכוכב ■1 ׳
 שמואל לח״כ החסינות הסרת

 ספק ללא היה, פלאטדשרון
 כנימי] הכנסת, יושב־ראש סגן

 הסח] נגד הצביע ד,לוי הלוי*
 חת? אולם פלאטו, של חסינותו

 1ש מכיוון ההצבעה. טופס על
 החלי חשאית, היתד, ההצבעה

 ח״׳ הקלפי, ועדת יושב־ראש
 קול את לפסול ברעב, עוזי
ד,לוי. של

האוצר! שר שהיה מי 8!
 ביק: רבינוביץ, יהושע ח״כ

 לבדו ישראל בנק. מהנהלת
 איגרו כל את קיבל לא מדוע

 בבדיק! שלו. החובה מילוות
 תיק כי התברר בבנק שערכו

 ק במם־ההכנסה רבינוביץ של
 מ< ושלטונות מסודר, היה

 ישו* לבנק הורו ההכנסה
 1 איגרות משלוח את לעכב

לרבינוביץ. מילווה

218823 הזה העולם


