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 החדשה חברת־הכנסת ■1
 הרליץ, אסתר המערך, של

 מצליף עם לריב כבר הספיקה
 וטענה כץ זאס ח״ב הסיעה

 בהת־ ,הסיעה הנהלת בישיבת
 ״ה־ כץ: של למקורו כוונה
 השיב עלינו.״ משתלטים ייקים

נו ״לא הדר: עמוס ח״כ לה
הו בית־המישפט־העליון רא׳
זכאים.״ אותם ציא

 ל- הודיעה הרליץ אגב, 0
 ח״כ בכנסת, סיעתה יושב־ראש

 עוד תבוא לא כי שחל, משה
 לא הוא אם הכנסת, לישיבות

 נדהם, שחל מיטה. לה יסדר
 ״אין להסביר: מיהרה והרליץ

 ואני בכנסת, חדר־מנוחה לי
 אחרי־הצה־ לישון מוכרחה

דיים.״
 המע- גרמניה שגריר 81

 שיץ, קלאום בישראל, בית
 ברלין, עיריית ראש שהיה מי

 מעדות־המיז- אדם דק כי טוען
עיר כראש להצליח יכול רח
 ראש־ את פגש שיץ ת״א. יית

 (״צ׳יצ׳״) שלמה העיריה,
 אני ״לא לו: ואמר להט,

 אחר, אירופי אדם שום ולא
 תל- את לנהל מצליח היה

אביב.״
כ לפני שנערך בנשף 81

ירוש הילטון במלון שנתיים
ש הגרלת־פרסים נערכה לים,
בילוי הראשון הפרס היה בח

ל המקרר. את לראות רוצה
 הוא והשכנה, אחותו הפתעת

 הקיר, מן המקרר את הזיז
 חיטט מיכסה־המנוע, את פירק

וה במברג, דקות כמה במשך
לפעול. שוב התחיל מקרר
 אליעזר שר-הבריאות !■

 מיפ- על נמנה אינו שוסטק
 כי מסתבר כלשהי. דתית לגה

 שבת. שומר הוא זאת למדות
טלפו לשיחות הקשור . בכל
עיתו לו. רצויות שאינן ניות
 בליל- עימו שהתקשרה נאית
קיב דחוף, לנושא בקשר שבת,

 ״אני :הבאה התשובה את לה
אמ בשבת. בטלפון מדבר לא
 ניגשתי אז דחוף, שזה לי רו

 מישהו שזה חשבתי כי לטלפון,
עבו בענייני מאנשי־מישרדי.

 במוצאי- אלי להתקשר נא דה
הש צאת אחרי שעה שבת,
הטלפון. את וטרק בת,״

 חבר־הכ־ נשאל כאשר 8!
 המיועד כרמן, יצחק נסת

 איך הכנסת, כיושב־ראש לכהן
 עורך־הדין״ ״אדוני לו, לקרוא

או חבר־הכנסת״ אדוני ״או

־> -

1; | | י1| | | ״אל הנהלת במישרדי מחלקת־הקפה \
אמנת של ראשון עותק קיבלה על׳׳ 11 # י

 המנהלים מועצת של היושב״ראש מידי לוועדים ההנהלה בין הפיוס
מגי היו לא דליה לולא פי טוען שביט שבין. (״בומה״) אברהם

 מעבר שומעת היתה שהיא פעם ״בכל ב״אל-על״: להסכים עים
 עם נכנסת היתה היא חדר-הישיבות, בתוך צעקות יש כי לדלת

 שהיה מה הפנים, על מתוק כזה חיוך עם ועוגות, קפה עמוס מגש
 להנהלת שביט הסביר כך המשברים.״ את ומחסל המתח את שובר

למחלקת״הקפה. העניק שהוא הרב הכבוד את הנדהמת ״אל־על״

 ל!א־ הילטון במלון סופשבוע
 יבואן־הסי- זכה בהגרלה היד.

 אל־ עודד עורך־הדין גריות,
 אל- יצא שעבר בשבוע ישר.

הת לא אולם לקאהיר, ישר
 נסע אלישר בהילטון, גורר

 נכלל שבה קבוצה במיסגרת
 ,בדמי־ד,נסיעה המלון מחיר
 את לנצל היה יכול לא ולכן

הפרס.
 יוסף הד״ר שר־הפנים, 01

כוש את השבוע הוכיח בורג,
 ביקר השר כטכנאי־קירור. רו

נכ כאשר בדיוק אחותו אצל
 לשאול כדי שכנתה, אליה נסה
 טכנאי־קירור, מכירה היא אם

 הפסיק בביתה שהמקרר כיוון
 מיצרכי־ מלא והוא לפעול
הוא כי מיד אמר השר מזון.

 :השיב היושב־ראש,״ ״אדוני
 אדוני!״ פשוט לי תקראו ״לא,

פנאי). עם (מתחרז
 מנחם ראש־המשמלה 81
 הכנסת, במיזנון הופיע בגין

 רב, זמן ממנו שנעדר אחרי
 ארוחת־צה- לאכול והתיישב

 למקום הגיעה כאשר ריים.
 שטרן־ שרה חברת-הכנסת

 השביס בעלת (מפד״ל), קטן
 :בגין לה אמר המפורסם,

 צריך אני הטבחית, ״גברתי
מעולה!״ שלך שהאוכל לציץ

■  במים־ החמישי דוברו י
 יצחק שר־התיקשורת של פר

 הוא. אף התפטר !מודעי
 בנו גלאי, (״אולי״) שאול

בנימין הסופר-עיתונאי של

 דיו־סקי עורך־הדין עז*
בקמיע להחזיק

 בדרכו במכונית נסע גלאי,
 והתווכח לתל-אביב, מירושלים

 תוך השר. עם הדרך כל במשך
״ת מודעי: לו אמר ריב כדי
 אולי !״התפטרותך את לי גיש
 המיכתב את מכיס־מעילו שלף

 השר לו מחפש עכשיו המוכן.
חדש. דובר

 במאית־ שנתנה בראיון 81
סיפ ארז, ורדינה הטלוויזיה

שלה בחיים ההקבלה על רה

 את ראיון באותו הכחיש פר
 לו הציע כאילו השמועות

 יפסיק אם סגנו, להיות שרון
 חבר- סיפר עוד אותו. להשמיץ
 דיאטה, עושה הוא כי הכנסת

 מ- קילוגרמים 14 הוריד וכבר
 להוריד ובתוכניתו מישקלו

 מיותרים. קילוגרמים 10 עוד
 במיש־ לירידה הגורמים אחד
לש שהפסיק הוא לדבריו, קל,

ב כי סיפר גם גרופר תות.
בירושלים נשאר שבהן לילות

 חבר״הכנסת של ואשתו־גנפרד העיתונאיתונוף ה ו י מ
 מייקל בנה, את השבוע אירחה נוף, עקיבא

 שבטקסס. ביוסטון אביו עם מתגורר מייקל לבקרה. שבא ויינגרטן,
 והציגה שבעיר, המסיבות לכל אמא אותו הוציאה בארץ בביקורו

 חופשותיו בעת כאן מבקר הבן ידידיה. כל לפני בגאווה אותו
בן־לווייתה. הוא כי שסברו והיו גבה-קומה, הוא 17ה״ בן מביה״ס.

 נכון, אופירה אחותה, ושל
גיל היא נשיא־המדינה. רעיית

 באותה נישאו שתיהן כי תה
 הזמר עם ורדינה .1963 — שנה

 דודו כהן, איתמר התימני
ואופי כהן, יזהר הזמר של
 אמן, נכון. יצחק עם רה

 ילידת שהיא ארז, כתיה
 שני אחת בבת קיבלה רוסיה,
תי אחד לא־אשכנזיים, חתנים

 היה בתחילה ספרדי. והשני מני
 אך זו, עובדה לעכל קשה לה
 מאד אהבה השנים חלוף עם
הספי ורדינה חתניה. שני את
מהזמר. להתגרש קה

 הם הקרים החורף ימי 81
 מ־ אולי למסיבות. אידיאליים

ה ביום בעיר, נערכו שום־כך
 רבות מסיבות שעבר, שישי
וה הבוהמה אנשי כאשר מאד,

 לשנייה. מהאחת רצים חברה
 גד כן־ סמי צלם־האופנה

 הדוגמניות. לכל מסיבה ערך
 שר־התיק- של דוברו־לשעבר

מסי ערך גלאי, שאול שורת,
עד הדוגמנית לעיתונאים. בה
ל מסיבה ערכה רותם נה

 והמלחין זוגן, ובני דוגמניות
למו מסיבה ערך קנר אכנר

סיקאים.

 שד,ינ־ ראיונות בערב 81
 השתתף בערד פאר :מני חה

 גרופר. פסה חבר־הכנסת
מק הוא כי למנחה סיפר הוא
 בעיקבו־ יילך הרך שנכדו ווה
חק של רביעי דור ויהיה תיו

 אם נשאל כאשר בארץ. לאים
 להשתתף יבוא שר־החקלאות

!״לא :השיב בברית״המילה,
 זה שר־חקלאות, שם יהיה ואם
גרו- שרון." אריק יהיה לא

 אצל אלא בבית־מלון, לן אינו
להסתו יכול אני ״שם חמתו.

 ואפילו קצרים, במיכנסיים בב
למדינה.״ כסף לחסוך

 ליד־ צכי עורד-הרין 8!
גרי על במישפט הופיע סקי

 לפני חמורה גופנית חבלה מת
ד השופט, הש לפני יולד. דוי

 ליד־ אל ניגש גזר־הדין מעת
 הנאשם של קרוב־מישפחה סקי
כ תינוק של גופייה לו ונתן

 למסור רצה עורד־הדין קמיע.
לבדי למישטרה הגופיה את
כא לנאשם. אותה ולמסור קה,
 מאת כך על רשות ביקש שר

מצ ״אני וולך: אמר השופט,
בקמיע.״ יחזיק שלידסקי ווה

 לעבוד כדאי כי נראה 81
 (״אברשה״) אברהם ח״כ עם

הליבר סיעת דוברת שריר.
 הישראלי־ רות בכנסת, לים
 שוטר על־ידי נלכדה צור כן־
 אדום. באור צומת שעברה בעת
 מלא־תחי- מיכתב שלחה היא

מי כי והסבירה למישטרה, נה
לו וכי לישיבה, מישיבה הרה
 בישיבה, משתתפת היתה לא
 יודע הישראלי הציבור היה לא
כא הליברלים. אצל קורה מה
 שיב־ לא רות של מיכתבה שר
 היא מישטרת־ישראל, את נע

 זה שריר. את לעזרתה גייסה
הכנ של רישמי נייר על שלח

בי ובו למישטרה, מיכתב- סת
 דו״ח־ד,תנועה את לבטל קש
 מטעמים שלו, הדוברת של

 שריר העלה במיכתב ציבוריים.
 אותה כינה בדרגה, רות את

שלמע בעוד דוברת־הליכוד,
הלי דוברת אלא רות אין שה

ברלים.
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