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 שר־הבי- בין היריבות 0!
ר ן,חו  ויושב- וייצמן, עז

 שמיר, יצחק ראש־הכנסת,
הלי מועמדי שניהם הנחשבים

 ראש־הממשלה את לרשת כוד
 לשיאים הגיעה בגין, מנחם

הח וייצמן של נהגו חדשים.
 במקום השר מכונית את נה

 יושב- של למכוניתו השמור
המ הכניסה ליד הכנסת, ראש

 עדיין לחברי־הכנסת. יועדת
 ההוראה, את נתן מי ברור לא
 מישמר־הכנסת מאנשי אחד אד

 על והדביק למכונית ניגש
 איש־המיש־ חניה. דו״ח חלונה

 היתה לא כי אחר־כך טען מל
 היה לא וכי שלו, יוזמה זו

 של למכוניתו דו״ח לתת מעז
״הו שקיבל אלא שר־הביטחון,

 ישב וייצמן מלמעלה״. ראה
 כשסיפרו במיזנון. עת באותה

 לנהגו הורה הדו״ח. על לו
מהמקום. המכונית את להזיז
 יהודה המפד״ל, ח״כ 01

 לישיבת איחר כן־מאיר,
 בעירעו־ שדנה ועדת־הכנסת,

 כך על דיין משה ח״כ של רו
הכי לא וסגניו שהיושב־ראש

 תל־ על הצעתו בדחיפות רו
ו בן־מאיר התנצל אל־כביר.

שח״כ לי ״אמרו : הסביר
בכנ נפצע מלמד אברהם

 לראות הלכתי אז הגדולה, סיה
 שהכל הסתבר אבל שלומו, מה

מ בפרשה נזכר דיין בסדר.״
 :לחברי־הוועדה וסיפר עברו

ונס־ הר עלי התמוטט ״כאשר

 נשיא- שעבר בשבוע שערך
 הוא נכון, יצחק המדינה

 הנביא. שמואל לשכונת הגיע
 לא המקומי בית־הספר ילדי
 את להקביל שיר באיזה ידעו
 החליטו ולבסוף הנשיא, פני
 באראבא, ״באראבא, השיר על
ה המורים בעולם״. כמוך אין

ה את להשקיט מיהרו נדהמים
 הבאנו בשיר ופצחו ילדים
עליכם. שלום
 הגישו שכונה באותה 0!

ש גדולה, עוגה לנשיא נשים
ושתז 120 ״עד :נכתב עליה

ש לאחר שניה.״ לקדנציה כה
 נבון: להן אמר העוגה מן טעם
מק אני הראשון החלק ״את
 אני השניה, הקדנציה לגבי בל.
 רוצה שאני בטוח כל־כך לא

בה.״
 בקטמו־ נבון כשביקר 0!

מת זיכרונות העלה הוא נים,
 את עשינו ״אז רפ״י. קופת
 אמר. העיר,״ ראש קולק טדי
 הנשיא בדברי התערב קולק
ש עד ושלוש, פעמיים פעם,

 נבון. על הדבר נמאס לבסוף
 :ואמר לראש־העיר סנה הוא
 אעמוד אני ן כאן קורה ״מה

תנאם?״ ואתה
 ב־ האחרון בביקור 0|

 ראש־הממשלה, הלך אסואן
 יועצו עם לסעוד בגין, מנחם

ראו איל-התעשייה המיוחד,
מהמל ביקש הכט חבט. בן
האור פול. מנה לו להביא צר

 אופנה שעבר בשבוע הציג הרמטכ״לאיתן רפאל
 הופיע כאשר מדי־צה״ל של חדשה

 תמשך זה היה סיביר. של לשלגים המתאים כובע״פרווה, חבוש
 בקרב להביס צה״ל יוכל לפיה רפול של להצהרתו כימעט־ישיר

 כי טענו חרמסב״ל, את שראו ליצנים, ברית״המועצות. צבא את
בריה״ט. אדמת על שייערך הרוסי, הצבא נגד לקרב כבר מתכונן הוא

ה לראש־הממשלה באו צעתי,
 לו וסיפרו אשבול, לוי מנוח,

 שאל: אשכול המיקרו!. על
 שהכל לו אמרו שלומו?׳ ׳ומה

״אי ואמר: הוסיף ואז בסדר,
 היתה הכוונה ?״ זה הר מין זה

 כאשר תל-עפר להתמוטטות
 ארכיאולוגית חפירה ערך דיין

 הקרב ערב אזור, ליד פרטית
כראמה. על
יום־ירושלים, במיסגרת 0!

 כך על התפעלו בסביבה חים
ה את לאכול מתעקש שהוא
כ המצרים. של הלאומי מאכל
 אמר: המנה לו הובאה אשר
 לי הבאתם למה זה? ״מה

?״ זיתים
 הטיול מעוללות עוד 0|

נמ הפינות באחת :לאסואן
יש עורכי-עיתונים כמה צאו

ב משוחחים כשהם ראליים,
הפולנית. שפה

הג ל הנ מן ש צ ״ ל ו ב ת ״זו דו קי ס בנ  ב

ה ש מ ס ו דנ א א ע ל ד ה מ׳ י ק ז קוי סו
 ויושב- כששר־הביטחון 01
 של ועדת-החוץ־והביטחון ראש

 (״מישר,״) משה ח״כ הכנסת,
 הזכיר ביניהם שוחחו ארנס,
 יגאל את והזכר חזור וייצמן

 מי ידע לא ארנס סוקניק.
 ושר-ך•,ביט־ סוקניק, אותו הוא
 הוא סוקניק כי הסביר חון
 ייגאל ראש־הממשלה, סגן

המקורי שמו זה היד, ידין.

ל> י :ר״י״מ ■ •־*ז *־<**-־*••
חו בן עיכוב שיחול הודיעה

 מנהלי המכוניות. במסירת דש
 כי לרוכשים, הודיעו סובארו

 הורכיץ, יגאל האוצר, ״שר
 עבורו מכוניות בכמה רוצה

 לכן הבכירים, פקידיו ועבור
זכות־קדימה.״ לו נותנים אנו

 יצחק שר־האנרגיה, 01
דובר לעצמו נטל מודעי,

 ארצי וביצרון, עזרה חברת
 1 גם השתתף בדיון ויין.

נח חלמיש, חברת מנכ״ל
 שלמה ראש־העיר פרבר. מן

 תעבור שחלמיש מעוניין להט
 העיריה. לרשות מהממשלה

 תיש־ שהחברה הוחלט בדיון
 | ומחצית ממשלתית חברה אר

 תקוצץ. ויין של ממשכורתו
ללהט פרבר אמר הדיון בתום

 כשאצבעו ובמיזנון־תכנסת, בלישכתו שעבר בשבוע נראה חכנסת, יושב־ראששמיו יצחק
 דחפת ״לאן :אותו שאל הליכוד של הצעירים מחברי־חכנסת אחד חבושה•

בביתו. האצבע את חתך בדיוק איך לח״כ ארובות והסביר השאלה את הבין לא שמיר האצבע?״ את

שהו הדמוקרטים, מנהיג של
ידין. — המחתרתי בשמו מר
 ל- הצטרף ידין אגב, 0!

 בכנסת. חובבי־המשקה 'קבוצת
 ב־ נראה הוא שעבר בשבוע
 בשעת־בוקר, הכנסת, מיזנון
קוניאק. של כוסית לוקם
 שר־ של ממעלליו כמה 01

 סגן־ראש־ה- לשעבר, האוצר
 אדליד, שימחה ממשלה

 יושבי את משעשעים עדיין
 סיפר, השבוע מיזנון־הכנסת.

 תגורי אבנר העיתונאי שם
 הוא כי וטען הבא, הסיפור את

 אנשי־עס־ של קבוצה :נכון
והו ארליך עם נפגשה קים

גיר התמ״ת, שר כי לו דיעה
 בתביעותיהם. תומך פת, עון

ה שפופרת את הרים ארליך
 פת עם שיחה הזמין טלפון,
ש נכון ״זה :אותו ושאל
בת תומך שאתה להם אמרת

 אה, בדיוק? לא ביעותיהם?
 אני אז להן... מתנגד אתה
 אתה שגם להם להגיד יכול

 אנשי־ד,עסקים כשיצאו נגד...״
 נכנסו ארליך של ממישרדו

נת ואז מזכירתו, עם בשיחה
 פת כי באקראי, להם, ברר
בארץ. נמצא אינו כלל
סובא־ מכוניות רוכשי 0!
לק אמורים שהיו חדשות, רו
 בימים מכוניותיהם את בל

החברה כאשר נדהמו אלה,

ה שומרון. יצחק - חדש
 בתפקידו שלו, הראשון מעשה
 על שלט קביעת היה החדש,

תשכ ״אל האומר: מכתבתו,
 פוסט- בתקופת שאנחנו חו

יצ המכס מנהל אבולעפיה.״
מתפ סולק אכולעפיה חק

עי עם ששוחח אחרי קידו
 חן מצא שלא דבר — תונאים

 חוד־ יגאל שר־האוצר, בעיני
ביץ.

 ואישי-צי- נבחרי־העם 01
 מצוקת את מכירים אינם בור

 משום ,בבתי־ד,חולים האישפוז
 חב־ מיוחד. מיחס נהנים שהם

 אלוני, שולמית רת-הכנסת
 ני- בגלל באיכילוב שאושפזה
 בן לחדר הוכנסה תוח־כיב,

 בלילה בו אולם מיטות, שתי
 מהחדר, השנייה החולה הוצאה

 לח״כית. פרטיות לאפשר כדי
 במחלקה בית־חולים, באותו

 כמה מזה מאושפזת הפנימית,
 ראש־עיריית של אמו שבועות

למ להט. שלמה תל־אביב,
 גם זו, במחלקה הצפיפות רות
 שתי בן לחדר הוכנסה היא

הוצ חדר מאותו וגם מיטות,
לאפ כדי השנייה, החולה אה
ופרטיות. מנוחה לאשה שר
 מנכ״ל של במישרדו 0!

 אשר י,מישרד־הבינוי־וו־,שיכון
 בעניין דיון נערך וינר,

מנכ״ל של הגבוהה המשכורת

 שחלמיש מכך מרוצה הוא כי
 עיריית לרשות עוברת אינה

 ״אני להם: לו אמר תל-אביב.
 כפי הדיון סיכום את הבנתי
 סנה כך אחר רציתי.״ שאני
 אוניקדכסקי, לפרץ להט

 מועצת־המנהלים יושב־ראש
״סי לעברו: וקרא חלמיש של
 אותי. מעניין לא הדיון כום
 את ואמנה אותך אפטר אני

 נראה ואז ליושב־ראש, עצמי
יהיה!״ מה

צ חיפאי שופט־שלום 01
לינדנשטראוס, מיכה עיר.
 היסטוריה. שעבר בשבוע עשה
 היחידי הגבר להיות זכה הוא
 ואף להיכנס שהורשה כה, עד

 האשה. קול במועדון לנאום
 החיפאי הפמיניסטי המועדון

ה הנוקשים, בחוקיו ידוע
כני על היתר, בין אוסרים,

הוז לינדנשטראוס גברים. סת
 לדבר שהבטיח אחרי רק מו
בילבד. נשיים נושאים על
 של הכספים בוועדת 0!

 של תקציב אושר עיריית־חיפה
 להדברת לירות מיליון 2.5

 חבר בעיר. ונחשים יתושים
 עורך-ד,דין העיריה, מועצת
 מהנדס- את שאל יהב, יונה
 ״האם שוורץ: זיגי העיר,
 להדברת גם מיועד הזה הכסף

הע מיפלגת שבבית הנחשים
חיובית. היתה התשובה ?״ בודה

221124 הזה העולם


