
 עברו! לאפי ז״צמן עזר אמר באמת מה
אנשיםדיניץ שימחה במקומו עושה היה ומה

נער עיתונאיות חקירות 8
המי היו מה לגלות כדי כו,
 ששר־הביטחון הגסות לים
 לשגריר אמר וייצמן עזר

 אפריים בוושינגטון, ישראל
 הריב בעת עפרון, (״אפי״)

 עם לווייצמן שהיה המפורסם
הסתבר סדנדרס. הארדלד

אפ פתרון על לו שסיפר וון,
 — רמות כביש לבעיית שרי

באוניבר האיצטדיון פתיחת
כדו למישחקי העברית סיטה
 :פלומין הגיב בשבת. רגל
 את לפתוח יצליח ארליך ״אם

 האוניברסיטה של האיצטדיון
למישרד־ חוזר אני בשבת,

 ראט״הממ- לישכת אנשי הכחישו כאשרחריף יוסף
 על ב״טיים״, שהופיע הסיפור את שלה

 הלישכה, ראש אמר בגין, מנחם ראש״הממשלה של בריאותו מצב
שיוסקה מה את אפילו לקרוא יכולים ״אתם :קדישאי יחיאל
 בדיוק מיהו ברור היה לא ״מעריב״ קורא שאינו למי כתב.״ חריף
 התגלה, שעבר בשבוע ראש־הממשלה. עם שלו הקשרים ומה הריף,

 השרים עם טובים קשרים על שומר חריף, יוסף ״מעריב״, כתב כי
 מקורות שני עם (מימין) חריף יוסף נראה בתמונה דובריהם. ועם

קדישאי. ויחיאל לביא, נפתלי שר־החוץ, דובר :חשובים מידע

 ל־ סיוון סיפר כאשר האוצר.״
 הצהרתו על אדליד שימחה

 להפסיק זה הורה פלומץ של
 בנושא התוכניות כל את מייד

זה.
 פלאטו־ שמואל כח״ 8

 בשבוע הורשע אשר שדין,
 בצרפת בבית־מישפט שעבר
 לא מאסר, שנות לחמש ונידון
 שלו. ההומור חוש את איבד

 ל- מיכתב שיגר פלאטו־שרון
ו ארליד, שימחה שר־האוצר

 כאשד השר, י ״אדוני כתב: בו
 אתה למה ,120 עד מאחל אתה

 התכוון, פלאטו־שרון י״ מתכוון
לאינפלציה. כמובן,

 בשבוע שנערך בדיון 11
 עלתה המפד״ל בסיעת שעבר

של תיפקודה שאלת הפרק על

אמיר דאק
די עיריית וראש המערך של

 אוהב שאינו כמי ידוע מונה
 כן עושה הוא מעירו. לצאת

 הכנסת. ישיבות לצורך רק
 החליט שעבר בשבוע אולם
 דווקא לירושלים לבוא אמיר
ב להשתתף כדי שבת, בערב

חו נראה אמיר מסיבה.
בלתי-מזוהה. אשה עם גג

הס אמר שווייצמן מה שכל
 ״תפסיק אחד: במישפט תכם

״שמוק להיות !

 באר־ לשעבר השגריר 8
דיניץ, שימחה צות־הברית,

 עושה היה מה השבוע נשאל
 וייצמן אילו עברון במקום

 השיב הזה. כדבר לו אומר היה
היי — ראשון ״דבר :דיניץ

העיתונאים.״ את משם מזין תי

לספר, ידע דיניץ אולם 8
 מדינאים בין זה מסוג ריב כי

אמ מדינאים לבין ישראלים
ש ״אחרי חדש. אינו ריקאים
 היתד, לא כבר מאיר גולדה

 ב־ ביקרה היא ראש־ממשלה
 ובארוחת־ערב יארצות־הברית,

 לידה ישבו לכבודה שנערכה
 סגן — חשובים אישים שני

 ושר- מונדייד וולטה הנשיא
 שר- וואגם. סיידום החוץ
 ומונ- גולדה את הרגיז החוץ
 יכלה לא לבסוף שתק. דייל

 ל- ואמרה להתאפק גולדה
 מ־ לומד אינך ״למה :וואנס

 בנושאים ושותק סגן־הנשיא'
 וואנס בהם?״ מתמצא שאינך

הערב. כל למשך השתתק

 לשעבר, שר־האוצר סגן 8
הש פגש פלומין, יחזקאל

 מנכ״ל את הכנסת בבניין בוע
סי־ עמיהם מישרד־האוצר,

 את שהקים ד״ש, פליט הבודד, וזח״כיגור׳ אסף
 הוא שאין שעבר בשבוע והודיע יעד סיעת

 דבורקה לאשתו, הופעת-בכורה ערך הבאות, בבחירות לרוץ מתכוון
 כאשר בירושלים. שעבר בשבוע שנערכה במסיבה בתמונה) (לידו,
 לאירועים הביאה ולא אשתו את כה עד החביא מדוע יגורי נישאל

האלה.״ השטויות בכל מתעניינת לא ״היא :השיב ממלכתיים,

 הדרוזי בכפר חאחרון בזמן חיה לא אמנםבגין וגשם
מילוא, חסיה בתו, אך אל-כרמל, דליית

 הליכוד, של הדרוזי הח״כ של ביתו את כמובן, ופקדה, בכפר ביקרה
 וכשהפנו אביה, של ציור תחת הושבה חסיה א״דין. נאסר עמל
דמותו. לכבוד בברכה כוס הרימה לכך, ליבה תשומת את

 שוחחו היתר בין הממשלה.
 זו מיפלגה של חברי־הכנסת

 הליברלית, המיפלגה הצעת על
 השרים תפקידי את להחליף

רע עצמם. לבין בינם שלהם
 גלם דויד לח״ב הזכיר זה יון
״לאחר :הבא הסיפור את

רי שבוע, בת מעייפת סידרה
הח כל את היחידה רס״ר כז

 לי ,יש :להם והודיע יילים
 רעה. ובשורה טובה בשורה

 היום כי היא הטובה הבשורה
הב תחתונים. מחליפים אתם

מח שאתם היא, הרעה שורה
זה.׳״ עם זה אותם ליפים

הי בעת נודע כאשר 8
 הכנסת של המייוחדת שיבה

מני הילטון מלון פרישת על

 כך ועל הכנסת, מיזנון הול
 על־ידי מעתה ינוהל שהמיזנון

ב וייצמן נזנון מיזנון מנהלי
 שר־הדתות אמר רחובות,
״עכ :אכו־חצירא אהרון

 וייצמן מכון איך תראו שיו
 הסיק- והרמה מהכנסת, יושפע
פלאים.״ תרד שלו צועית

 יהודה המפד״ל ח״כ 8
 ב־ השבוע נראה מאיר פן־

 ביותר. מוטרד הכנסת מיזנון
לארו ערוך היה לא המיזנון

ו הפגרה, בגלל מלאות, חות
לק חלביים כריכים רק הוכנו
 טען המייוחדת. הישיבה ראת

 לאכול אפשר ״איך בן־מאיר:
ש לגמרי שברור כזה, אוכל
שדי״ כל ללא כשר, הוא ח
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