
ם שי אנ
 וייצי־ עזר שר-הביטחון ■1
פשו חשובה משיב אינו מן
 מאז אותו, שואלים כאשר טן?,

 ״מה מוושינגטון, שחזר
 ״אם עונה: וייצמן שלומך?״

 אשקר. אני מצויין, אגיד אני
 זה מאד, טוב אגיד אני אם

 אומר אני אז מוגזם. יהיה
בסדר.״

ב כי מספרת הבדיחה 81
 ייגאל שר־האוצר בא אשר

 שריה* אל בטענות הזדכיץ
לה הצליח לא כי על ביטחון,

 השיב כסף, די באמריקה שיג
 לגעור מעז ״אתה וייצמן: לו

 להיפגש נתנו לפחות לי בי?
 קרטר. ג׳ימי הנשיא עם

 לשם, נוסע אתה היית אילו
 היותר לכל לך נותנים היו

 בי-״ קרטר!״ בילי עם להיפגש
 ה־ הוא הנשיא, של אחיו לי,

 במישפחת השחורה כיבשה
קרטר.
ה בין דיברו, מה על 81
 וייצמן עזר שר־הביטחון שאר,

 אל" אנוור ונשיא-מצריים
 האחרון ביקורו בעת סאדאת

 רקדנית- על שם? וייצמן של
 עדרו. פיפי המצרית הבטן

 שהיא לסאדאת העיר וייצמן
הת וסאדאת מוצלחת, חתיכה

 מיחד כפרו, ילידת שהיא פאר
 פנה גם וייצמן אבו־אל־כום.

 השגריר בן־אלישר, לאליהו
 לו: ואמר במצריים, המיועד

 אל לקאהיר, מגיע ״כשאתה
 ואכן, עבדו.״ פיפי את תחמיץ
 לשם בן־אלישר הגיע כאשר
 אצל לארוחת־ערב הוזמן

 לישכת ראש כמאל, חסאן
 במלון שהתקיימה הנשיאות,
אותה הופיעה ושם מרידיאן,

 הוא נבונה. היא אם לבדוק
 אישי צ׳ק מגור לרבי שיגר
 לירות אלף 25 על־סך שלו,

 לראות כדי מיבחך, כ״תרומת
 לא קולק קיימת. אכן הקרן אם

הח מגור הרבי כאשר הופתע
 מיב־ בצירוף הצ׳ק את לו זיר
 לא מעודו כי טען שבו תב

כזו. קרן על שמע
התפר שעבר בשבוע 81

 אסטרולוגים, של תחזיות סמו
 אלון יגאל ח״כ יביס שלפיהן

בהת פרם שימעון ח״כ את
 בתוך שלהם הפנימית מודדות

ידי עיתונאי מיפלגת-העבודה.
 צימו־ אריה אחרונות, עות
או ושאל פרם אל ניגש קי,
 מאמין אתה פרם, ״אדון תו:

 ענה לא פרס באסטרולוגיה?״
לו.

 פרס של עוזריו אולם 81
מה במיוחד מודאגים נראו

האסטרו תחזיות של השפעה
 הרצל של ובעיקר לוגים,

לג דעת־הקהל, על ליפשיץ,
מ אחד פרם. של סיכוייו בי

 אפל״ *״,עז פרם, של עוזריו
 שר־ לוי, למשה נתן כאוס,

 וחבר דן קואופרטיב של החוץ
 תאריו־ את מיפלגת־העבודה,

 שלו, הבוס של המדוייק הלידה
 האסטרולוג אל יפנה שלוי כדי

תח ממנו ויוציא פקר אילן
מנוגדת. זית
שו לחברת-הכנסת 8!

 להאמין כדאי אלוני למית
 בראש־השנה למגידי-עתידות.

 אלוני שהתה 1973 של היהודי
 נלסון רפי של בכפר־הנופש

 בשלום פגשה שם באילת,
 הוא בכף־היד. הקורא שאול,

מצי לא 1973שב־ אז לה אמר

וו־׳ב על וותיתם את מטילים האסטרולוגים
לכנסייה הלך לודנץ והרב פרס. שיסעו!

 זכתה כאשר אך אלוני, את
 לדעת נוכחה מנדטים, שלושה

 — זאת בכל צדק שאול כי
 נודעו הבחירות תוצאות שהרי
 בינואר באחד חצות, אחרי
 כאשר שבועיים, לפני .1974

 הרצל באסטרולוג פגשה
ץ, שי  כי זה אותה הזהיר ליפ

באו־ עוד בקיבתה. סובלת היא

 שינד כך על הגיב לורנץ."
 צריך אתה ״דווקא פרם: עון

 מלורנם!״ להיזהר שיש לדעת
 איש־ לורנס על ברמזו -

הער על אהוד שאינו ערם,
 להם מכר כי הטוענים בים,

בלופים.
 הופיע שעבר בשבוע 8!

צייר שלפיו סיפור, זה במדור

 השנה של הראשון ביום עבר,
 ועדת־הכס־ מישיבת האזרחית,

 הוא שבראשה הכנסת, של פיס
 הוסבר ולחברי־הוועדה עומד,

 הכוונה לכנסיה״. ״הלך הוא כי
 דד בהכנת עסוק שהוא היתה

 אגודת־יש־ של הגדולה כנסיה
 אכרהם המפד״ל ח״כ ראל.

:היתמם ;מלמד (״אברמל׳״)

ראש־ אל הוזמן המישטרה, כמפכ״ל מתפקידו שעבר בשבוע שהשתחרר מי1ר תבו ים חי
 בגין כאשר התרגש, כה תבורי לפרידה. כוסית להרמת בגין, מנחם תממשלח

קוברסקי. חיים טישרד־חפנים, מנכ״ל צראה במרכז ארבה. אפיים כימעט שהשתחווה עד ידו, את לחץ
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״העבודה״. עם המערך בקיום להמשיך החליטה מפ״ם פרט. שימעון מיפלגתו, מנהיג לעבר מבט שולח

ה את גמרה כאשר רקדנית.
 התיזמורת, את הקימה הופעה,

 וצעקה פרח לבן־אלישר זרקה
 !״מצריים ״תחי :לעברו
 בכנסת שהתקבל אחרי 81

 הפיץ לחוק־ההפלות, התיקון
 מאגודת- פרוש מנחם ח״כ

רגי הידיעה את ישראל ה  ש
 אותן לטובת קרן מקים מגור

תב אשר מישפחות־במצוקה
 בלתי- הריון להפסיק קשנה
 לגדל להן לאפשר כדי רצוי,

 גילה פרוש בכבוד. ילדם את
 חמישה בת תהיה הקרן כי

 עיריית־ ראש דולר. מיליוני
רי ירושלים, הא לא קולק, ט

והחליט פרוש, של לידיעה מין

 אך טוב, דבר שום לה פה
 ל־ לצפות תוכל 1974 בשנת
 באותה בחייה. חיובי מיפנה

 הבחירות להתקיים עמדו עת
אוק בחודש השמינית לכנסת
 רצתה מאד והיא 1973 טובר
בב רשימתה גורל את לדעת
 הפצירה כן על אלה. חירות
 את שישנה ושוב שוב בשאול

 שהשינוי יקבע ובי התחזית
 ,1973ב- עוד יתחולל החיובי

 על ועמד התעקש שאול אך
 אלוני את שדיכא דבר שלו,
פר ימים עשרה כעבור מאד.

וה יום־הכיפורים, מילחמת צה
ב 31ל- נדחו לכנסת בחירות
הדאיג עדיין הדבר דצמבר.

חברת־הכנסת. נותחה לילה תו
 חברת- של למבקריה 8!

 בבית- אלוני שולמית הכנסת
מ כי אמרה, איכילוב החולים

 בד^ש לכנסת תלך היא עתה
 לא אני ״מעכשיו יותר. שקט

 אולקוס ׳שאקבל לדאוג צריכה
!״שקורה מה מכל

ה של הבדואי הח״כ 8'
 רביע, אבו־ מוחמד מערך,
 ראש־הממ־ על השבוע התלונן

 סיפר בגין• מנחם שלה,
 על ההצבעה ״לפני :רביע אבו

 ראש- אותי הזמין חוק־ההפלות
ש מי אבל לשיחה. הממשלה

שלמה ח״כ היה איתי דיבר

וירשוב־ מדדכי ש״י ח״כ
 מתחתיו וכתב גדול, אפס סקי

 יגו־ אסף ח״כ של שמו את
 הכלנת־ מעשה בעיקבות רי,

 את פגש יגורי יגורי. של ריזם
ו במיזנון־הכנסת וירשובסקי

 דכורקה ״אשתי לו: אמר
 אני אבל שמוק, שאתה טוענת
 יותר שאתה שכמה אמרתי
 טוב יותר זה אותי, משמיץ

 וירשוב- לו השיב בשבילי.״
מפ אני אותי. ״שיכנעת :סקי
 אותך.״ להשמיץ סיק
 אגודת־ישראל ח״כ 8
ש- בשבוע נעדר לורנץ שלמה

 לאורתד־וב־ שייך לורנץ ״הרי
 רק זה חג־המולד ואצלם סים,

 היתד, כוונתו בינואר!״ 6ב־
האורתודוכ היוונית לכנסיה

 שונה שלה שלוח־השנה סית,
 שאר על המקובל הלוח מן

הנוצריים. הפלגים
 זוטא מישפחתי משבר 8'

 ח״כ של בביתו עתה מתחולל
כי גד קו  הטריח ואשתו יןן

מ כאחד ידוע יעקובי נדה•
 של אומנם, המסוייגים תומכיו,
מא נלה ואילו פרם, שימעון

לע צריך אלון יגאל כי מינה
המיפלגה. בראש מוד

 מישט* של 2 מיספר למיבצע״חסמים הצטרפו בעיר, ״מעריב״ של
 המישטרתי לכוח שניתן לתדריך חאזינו הם כאשר רת־ירושלים.

 העיתונאים שני את וכבל השוטרים אחד התחכם היציאה, לפני
 כשמפתחות מהמקום, והסתלק לזה, זח היריבים הצחרונים של

 ליאור המשיך הראשונים, רגעי״התדחמה אחרי בידיו. האזיקים
 המערכת עם התקשר זינגר ואילו שמע, אשר את בפינקסו לכתוב

העיתונאית. בעבודתם המשיכו והשניים שבידו במכשיר־הקשר שלו

221045 הזה העולם


