
 לק.1ק טדי של ידידו הוא הבריטי הארכי־מדגלאנשים
בן־מאיר של הכיפה את הורידה כהן וגאולה

 שר־ של דעתו מה 81
 יצח* והאנרגיה, התיקשורת

 את ו העיתונות על מודעי,
 בעת לדעת היה אפשר זאת

 של שאילתה על ענה שמודעי
 ארכלי־־אל־ שושנה ח״כ

 ים- מיפעלי בעניין מוזלינו
ש ידיעה ציטטה ארבלי המלח.

 את ושאלה בעיתונות, הופיעה
בעי הפירסום ״האם השר:

 ?״ המציאות את תואם תון
 ״בדרך- מודעי: של תשובתו

לא.״ כלל
 פורש של דעתו ומה 8!

 מרדכי ח״כ הדמוקרטים,
לשע מנהיגו על אלגרבלי,

 אל- שלח בכנסת בנאומו בר?
 מהירה החלמה ברכות גרבלי
רוצה ״אני :באומרו לידין,
ל נאמנה ברכה מכאן לשלוח

 הדמוקרטית, התנועה ראש
 ייגאל סגדראש־הממשלה

 שכל שלמרות כך על ידין,
 ב־ ממשיך הוא בוער, הבניין

 החלונות את לשפץ עיקביות
שבבניין.״

 מהליכוד, החיפאי הח״כ 8
 הצעה הגיש בדיאן, גוסטכ

הא זיהום בעניין לסדר־היום
 נשר החרושת בית על-ידי וויר

 יותר מאוחר חיפה. במיפרץ
 חבר־כנסת כי לבדיאן נודע

 ;משהאיש־המערך אחר, חיפאי
 הצעה הוא גם הגיש עמאר,

 ל־ ואמר בדיאן התרגז דומה.
אמנון שלישי, חיפאי ח״כ

 אהוד לח״כ יחסה את 8!
מרט  יושב- סגנית ביטאה אול

גר,וס חייקה ראש־הכנסת
 ישיבת- את שניהלה בעת מן,

 לאול־ גרוסמן אמרה הכנסת.
 קריאת- קרא שזה אחרי מרט,

חברי- כמה ״ישנם ביניים:
ל נכנסים שהם שברגע כנסת
 תהיד, שמיד יודעת אני אולם,

מהומה.״

באנ שהתפוצצה אחרי 81
 היועץ של פרשת־הריגול גליה

 בית־המלוכה. של האמנותי
ב נזכרו בלאנט, אגתוני
 ידיד הוא בלאנט כי ירושלים

 טדי העירייה ראש של ותיק
 ביקר שנה 15 לפני קהלקי
 את כאן והקים בארץ, בלאנט

 האיסלם. לאמנות המוסיאון
 מישרד־ מנכ״ל אז שהיה קולק,

 כבר ושהתחיל ראש־הממשלה,
יש מוסיאון בתיכנון לעסוק

 בלאנט את לשכנע ניסה ראל,
 אלא חדש, מוסד להקים שלא

 הלאומי במוסיאון אותו לשלב
שוכ לא בלאנט לקום. העומד

קולק. על־ידי אז נע

 בשבוע ערך קולק אגב, 8!
 ביקר כאשר שערורייה שעבר
 והבחין בירושלים, העס בבית

למ דולקות, מנורות בארבע
 זו. בשעה זרחה שהשמש רות

 ל(איית־אללה עוזרים ״אתם
צ חומייני,״ דוח־אללה)

מגהלי־הבית. על קולק עק

ראש־חממשלת, מישרד מנכ״לבן־אלישו אליתו
 בתע- אורח שעבר בשבוע היה

 שהוקדשה׳ בישראל, הדיפלומטים נשות על־ידי שנערכה רוכת״ציורים
 אולם עצמו, של פורטרט בתערוכה מצא בן־אלישר צדקה. למטרות

טוב.״ יותר והוא המקור, לי ש״יש בטענה אותו לקנות טירב

 לי גנב ״הוא מלע״ם: לין,
 על טרמפ ותפס ההצגה את

!״נשר של הליכלוך

זעם שילנסקי דב כח״ 8:
 לשר־החי- שהגיש בשאילתה,

שה כך על זבולון,חמר, נוך
ל זמן-שידור מקדישה טלוויזיה

 ■עיקר הגדל. הלנה זמרת
 שהיא היתה הזמרת נגד טענתו

 לועזי.״ לשם שמה את ״שינתה
 מרדכי שר־הביטחון, סגן

 יכול לא ציפורי, (״מוטקה״)
 שי־ את ושאל להתאפק היד.

ה השמות לגבי ״ומה :לנסקי
חברי־הכנסת?״ של לועזיים

הכל הגזירות למחרת 8!
 יגאל שר־האוצר של כליות

 ירושלמי סבל ערך הורביץ,
 ל־ לפרופסור דווקא שערוריה

 הורוביץ, דן מדע-המדינה
 בנק נגיד שהיה מי של בנו

הו (״דוליק״) דויד ישראל,
 לביתו הביא הסבל רוביץ.

 שנרכש רהיט, הורוביץ של
 ראה וכאשר על־ידו, לכן קודם

 החליט הדירה, על השלט את
 שר־חאוצר, של ביתו זה כי

 דן. של רעייתו בפני והביע
 דעתו את הורוביץ, תמר

החד הכלכלית המדיניות על
המחום־ הסבלים בלשון שה,

ח ות□9ו מאיר, גולדה לשעבר, ראש״הממשלה של קיברה ליד שנערכה באזכרה השתתףנ
נבון. יצחק נשיא״המדינה, ליד השוטף בגשם ניצב בגין למותה. ביום־השנה

 נרטב בגין ואילו נבון, של לראשו מעל פרושה מיטריה אחז ירקוני, ישראל הנשיא, של הצבאי שלישו
(למטה). מילה בני־המישפחה עם החליף לא אולם גולדה, של מישפחתה ליד בגין עבר אחר־כן מהגשם.

 תמר של מאמציה כל פסת.
 שני בין ההבדל את להסביר

וה בתוהו, עלו ההור(ו)ביצים
 הדלת את אחריו טרק סבל

 אותו ״כולב מפליט: כשהוא
!״הדבר

 מנכ״ל־מיש־ שהיה למי 81
 הד״ר רד־המיסחר־והתעשייה,

 הסבר יש מגדלכאום, משה
 :מחיר־החלב הועלה מדוע

המים.״ מחיר את שהעלו ״מפני
 ח״כ אמר בראיון־רדיו 81

 שהוא פרוש, מנחם האגודה,
 בכביש האבנים לזריקת מתנגד
 המראיין, בירושלים. רמות

 מדוע אותו שאל גולן, יצחק
בשב אנשיו עם מתייצב אינו
להש כדי רמות, בכביש תות
 לו השיב הרוחות. את קיט

הרי ו פיתאום ״מה :פרוש
האבנים!״ כל את נקבל אנחנו
 בנאי יוסי השחקן 81
 של הופעת־הבכורה את ערך

 גליליי גלילאו החדשה הצגתו
מא אל הבאים בין בירושלים.

 נשיא־המדי- היו הקלעים חרי
 של ואמו נבץ, יצחק נר״

 התגלגל נבון ציפורה. בנאי,
כ מצחוק, הריצפה על כימעט

או בנאי אמא את שמע אשר
 מדבר אתה ״מה לבנה; מרת

 אתה שעתיים ? הרבה כל־כך
 קצת תן מתעייף? ולא מדבר

!״ כן גם לדבר לאחרים
 גרשום הפרופסור 81

 באיזה השבוע נזכר שלום
 כובד ין ט ,מר קיבל מכאובים

״ב שלו. תואר־הפרופסור את
האוניברסי של הראשון סנאט

 שנה,״ 40 לפני העברית, טה
 להעניק ״הוחלט שלום, סיפר
 ארבע במשך לבובר. תואר
 תואר איזה ויכוחים היו שנים
 החליטו שלבסוף עד לו, לתת
פרו של התואר את לו לתת
החברה.״ של לפילוסופיה פסור

 כהן גאולה בנא״י ח״כ 8!
 המפד״ל, ח״כ על השבוע כעסה
מפ בן־מאיר, יהודה הד״ר

 הטיפול את לעצמו שהפקיע ני
ל קראה גאולה באילון־מורה.

 טוב ״יותר :בן־מאיר של עברו
הכיפה!״ את שתוריד

 ירד ההסתדרות, מזכ״ל 8'
 בשבוע לו מצא ;משל, חס

 של קבוצה לארח זמן שעבר
ישראל־ הידידות אירגון חברי

מגר האורחות אחת גרמניה.
מצ היא כי למשל סיפרה מניה

 כיוון הקצר, הביקור על טערת
אי עם להיפגש ממנה שנבצר

 משל: לה השיב שונים. שים
 מיד אני בעייה. בכלל ״אין

 בנמל־התעד שביתה לך מסדר
 עוד איתנו תשארי ואת פה,
ימים.״ כמה

ירו סגן־ראש-עיריית 8!
 אלעד (מיל׳) האלוף שלים,
 סביב הפירסומים על כעם פלד,

 אלף 220 בסך הלוואת־המתנה
לרכי מהעיריה שקיבל לירות,

 הזה (העולם פרטי רכב שת
 פירסר־ על פלד הגיב ),2203
 הורביץ יגאל ״גם אלה■: מים
 על למישרד־האוצר נכנם לא

!״קורקינט

2205210 הזה העולם


