
,,מיסכן ..תעודת קיבל לק1ק טד*
משוגעת הממשלה שכל חושב נלסון ורפי

 [,,בגי מנחם ראש־הממשלה,
ב המפגינים ימית מפגיני על

שהמפ נודע לבגין ביתו. פתח
 מדוייק רישום עורכים גינים

רוש השאר ובין תנועותיו, של
ו מביתו, יוצא הוא מתי מים
 אחר־כו אליו. חוזר הוא מתי

 ארבע רק עובד שהוא פירסמו
 בגין של חרונו ליום. שעות

ל אחד יום הגיע כאשר עלה
 השוטרים, אחד את וראה ביתו

 מגיש שמירתו, על המופקדים
 בגין לכך לשובתים. כוס־קפה

 ואחרי להסכים, היה יכול לא
 לשוטר, שערוריה־זוטא שערך
המפ את לפנות לבורג הורה

גינים.
המשעש ההצעות אחת 81

 בישיבה הועלתה ביותר עות
ב ירושלים עיריית מועצת של

 המועצה, חבר שעבר. שבוע
 את להפוך הציע הלוי, שדמה

 ל־ בשועפט האיצטדיון אתר
ל בדברי־ההסבר בית־קברות.

 באיצ־ כי הלוי טען שלו הצעה
 הרבה כל-כך כבר נקברו מדיון

 לטמיון שירדו לירות, מיליוני
 להקמת הדתיים התנגדות ביגלל

 שהיעוד עד במקום, האציטדיון
 בית- הוא ביותר לו המתאים
קברות.

וירשוב־ מרדכי ח״כ 8׳
 את שעבר בשבוע פגש סקי

 שר- להיות מייועד , שהיה מי
 הורכיץ, יגאד ח״ב האוצר,

 ואמר מחלבות, בעל גם שהתא
 תהיה כבר מתי ״יגאל, :לו

 נתחיל אז אולי ז שר־אוצר
ש החרא במקום גלידה, ׳ללקק
עכשיו.״ מלקקים אנחנו
ש קריאות־הביניים לקט 8

 שר־החקלאות, של לעברו נורו
ב הכנסת בישיבת שרון, אריק
 דיקטא־ שקרן, :שעבר שבוע
מיניסטריא לאומי אסון כור,

ה ראש פטפטן־מילחמה, לי׳
הגמדית. אימפריה

במרחג, שעבר בשבוע ביקר בריטניה, ממשלת ראש שהיה מיקאדחאן ג׳״מס
 משה פיקוד״המרכז אלוף על־ידי נלקח בישראל ביקורו ובמיסגרת

ששה :גפסטורלית בתמונה הבחינו הם למקום, הפמליה הגיעה כאשר במעלה־אדומים• לטיור לוי,
 האורחים קיבלו הכיסאות, על שהתיישבו אחרי מישקפת. כשלפניהם המידבר, באמצע מוצבים כסאות

האזור. על צופה כשהוא המישקפת, מול ארוכה שעה עמד וקאלאהן המקום, על הסברים

 של סיני יומן כי נראה 81
 דיין, משה לשעבר, שר־החוץ

ל הראוי כחומר משמש עדיין
 יומן על הרוויח דיין ניצול.

 שבה התקופה את המסקר סיני,
 הנאמדים סכומים רמטכ״ל, היה

מת עתה לירות. אלפי במאות
 ראש־לישכתו שהיה מי גם כוון

 קצץ־ ואחר-כך העת, באותה
 וראש צה״ל של ראשי חינוך

 מרדכי מחלקת-הנוער-והחלוץ,
 נתח לנגוס כראץ, (״מורלה״)

 שמאז מורלה, :תקופה. מאותה
 מחוסר-עבודה. הוא המהפך

 על שלו הדוקטורט את הכין
 סיני מתקופת פירקי־זיכרונות

 שיל־ אך פורסמו. לא שעדיין
 העברית האוניברסיטה טונות

 את לאשר סירבו בירושלים
 אישור שיתקבל עד העבודה,

 שר־ בראשות מוועדת־השרים,
 תמיר, שמואל המישפטים

שהווע כיוון החומר. לפירסום
הבק את אישרה לא עדיין דה

 את להגיש מורלה מתכוון שה,
בארצות־הברית. שלו הדוקטורט

 אריאל שר־החקלאות 81
 באילת ביקר שרץ (״אריק״)

 בני־מישפחתו עם שיצא לפני
 את פגש הוא באילת למצריים.

 את שאל ואריק נלסץ, רפי
 יהיה? מה רפי, ״נו נלסון:

שמחזי או במקום נשאר אתה
 ״1 למצריים שלך הכפר את רים

הש ״כולם רפי: של תגובתו
 מה לי להודיע במקום תגעו!

!״אותי שואלים הם הכפר, גורל
 בשבוע יוצא נלסון אגב, 81

ל בארצות־הברית. למסע הבא
 :מטרות לשתי נוסע הוא דבריו
ולהש חדשה מכונית להביא

אל של בינלאומי בכנס תתף
כוהוליסטים.

ראש־עיריית לישכת אל 81
 הגיע קוללו, טדי ירושלים,

מיס ״תעודת ובו אישי מיכתב
מקו שהיו התעודות מסוג כן״,

ה בקרב שנים 15 לפני בלות
 כתוב היה בתעודה סטודנטים.

 רשב״א מרחוב קולק, ״טדי כי
בדי אחרי נתגלה בירושלים, 6

 מיסכן כיצור קפדניות קות
ל הציבור מתבקש לכן מאד.

אי- למנוע כדי בו, התחשב

ה את שם טדי נעימויות.״
 שהיא וטוען בכיסו, תעודה
 בילבולי- ״לפחות סגולה תהיה

ראש.״

 שערי בית־החולים מנהל 81
 על- כועס מאיר, דויד יצדק,

ל ממשיכים שאישי־מדינה כך
שא מישכנות במיסעדת אכול
 שההב־ למרות בירושלים, ננים
 ממנה. ניטל המיסעדה של שר

 ראש־עיריית לפני התלונן מאיר
 אירח שהוא כך על ירושלים

ג׳ק־ ג׳סי הכושי, המנהיג את

 ממשלת־ברי- ראש ואת סץ,
 קא־ ג׳יימס טניה־לשעבר,

 לעזרתו זו. במיסעדה לאהן,
ב יריבו דווקא בא קולק של

 סיעת־הליכוד ראש עירייה,
 :שאמר מצא, יהושע הליכוד

ה עניינה לא האורחים ״את
האוכל.״ אלא כשרות,

 בית- מושל שהיה מי 81
ערך כריל, שבתאי לחם,

ב לבתו בת־מיצווה מסיבת
ש כיוון אולם בדואי. מאהל
היא תלמה, בריל, של אשתו

 מסיבה זו היתר, צימחונית,
 הצימחונות, טהרת על בדואית

 ופיתות גבינות רק אכלו שבה
 בריל הרכיב כפיצוי -בדואיות.

 על שלו המסיבה אורחי כל את
גמלים.

כועס מדוע התגלה עתה 8'

 לישיבת שלו אבא את וליווה חופשת״הסוכות את ניצל פת, גירעון שר-התעשייה של בנו 1111 י 11^
- י י י * -  ראש- מישרד בפתח שהמתינו הרבים, העיתונאים שעבר. בשבוע שנערפה הממשלה, * י

 בפנים.״ קורה ״מה לחם ויספר שיחזור כדי לחדר־הישיבות 10ה־ בן אפי את שלחו הממשלה,
 יכול אני אבל מדברים, מה לכם לגלות יכול לא ״אני :לחם אמר וכשחזר כדיפלומט, התגלה אפי

העיתונאים. של נוספים לשידולים ניכנע לא הוא מאוחר.״ תיגמר ושחישיבח הרבה, שמדברים לכם לגלות
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