
ס*ונשיגז  בדואי היה שחר משה חייב שר ס
קנדי את ניצח וייצמן ועור

 כתבים עם פגישה בעת 8!
 בלישכת שנערכה צבאיים,

 סגן־ לחדר נכנס שר־הביטחון,
 ציפורי. מרדכי ח״כ השר,

 הטלוויזיה בכתב הבחין הוא
 בחליפה שהיה גיר, עמירם
״עמירם, לו: ואמר ועניבה,

אל שלבוש כאן היחידי אתה
העי אחד כך על העיר גנטי.״

 היחידי הוא ״עמירם תונאים:
 עיתונאי להיות צריו שלא
 יפה.״ להראות אלא טוב,

ב הזכיר מישהו כאשר 81

 הוועדה ליושב־ראש פתק שלח
 על הצביע בו גלם דויד ח״כ

 בן־ של שבישיבתו המקריות
 וכתב: אביו תמונת תחת מאיר

 ורוח- הבן האב, ממש ״זה
 ללא בצחוק פרץ גלס הקודש.״

 הישיבה את הפסיק מעצורים,
בחוץ. להירגע ויצא

 לא הוועדה בישיבת 11
 בן- יהודה ח״כ כיבוד. הגישו
 כשהוא לישיבה הגיע מאיר

קולה. קוקה בבקבוק מצוייר

 ישי■ דב ח״כ לחדר כשנכנס
 קולה הקוקה את וראה לנסקי

 לא אחד אף ״מדוע התלונן:
 יהודה מילבד כיבוד כאן מקבל

 בן־מאיר: לו ענה בן־מאיר?״
לפי נקבעת ועדה כל ״חשיבות

 שחל: אותו הרגיע לילהן״
התייחס לא אני וחלילה ״בחס

ל אלא הגברת עם לריקוד תי
אותו.״ שראו עובדה

ש לכך לב שמו רבים 8!

המצ שר־ההגנה שאל שנה?״
 וייצמן הישראלי. עמיתו את רי

 לו וסיפר אותו לאכזב נאלץ
מ עצמו שלו תמונתו שזוהי
המדי שני שנה. שלושים לפני

שונים כה היום הנראים נאים,

 קורס בסיום המצטיינים והמש״קים לקצינים הדרגות 'את חילק הרמטכ״לאיתן רפאל
 עבר כאשר נגר, הוא כי לכל, הזכיר רפול ההנדסה. חיל של ומש״קים קצינים

סיכות. שתי מהפה הוציא פעם, בכל בפיו. כשסיכות התגים את להצמיד צריך היה מדיהם שעל החיילים בין

 עד לגלות הופתעו מזה, זה
בצעירותם. דומים היו כמה

 עלי, גנרל של בנו את 8!
(״שאו שאול אירח שריף,

 שר־ה- של בנו זייצמן, לי״)
 לשאולי סיפר שריף ביטחון.

 מילדותו, בולים אספן שהוא
 בולים אלבומי מאה לו ושיש

יש בול אפילו בהם אין אך
למ הבטיח שאולי אחד. ראלי

שריף. של באוסף החסר את לא

ל אירחה, הנשים את 81
 ויי־צ־ ראומה צהריים, ארוחת

 רחל אמה, את גם שהזמינה מן,
ה במהלך .82ד,- בת שוורץ,

נה נשים על כשדיברו שיחה,
 ראומה סיפרה במצריים, גות
 ערבית דוברת שהיא אמה, על

שו שאמא אחרי ״גם :רהוטה
 עדיין היא כוסיות, כמה תה

 יעושה הביתה בעצמה נוהגת
טיל!״ כמו זה את

 בפמלייתו נוסף, אורח 81
 המודיעין ראש היה עלי של

 שאליו שרעב, לכיס המצרי,
ה. אשתו נלוותה ל  לביב, עג
 היפה, מאשתו בהרבה המבוגר

 עוד עבלה את הכיר כי סיפר
דו בת־ידמה. תינוקת בהיותה

 עבלה, של אמה שהיא דתו,
 לידתה. ביום אותה לו הראתה

 ראשון,״ במבט בה ״התאהבתי
 לחכות ״והחלטתי לביב, סיפר

שתתבגר.״ עד לה

 לקוח עבלה השם אגב, 8!
 והשירים הסיפורים ממכלול

 רו־ הם ועבלה, ענתר אודות
המצרית. בספרות ויוליד, מיאו

 וירשום־ ח״ב;מרדכי 8!
 חברי- של בסיור השתתף סקי

 בנווה־צוף. הכרות ביער כנסת
 לכל: וירשובסקי בישר כשחזר,

 הקשים הימים אחד היה ״זה
ה עצים.״ על טיפסתי בחיי,
 וירשוב־ טיפס שעליהם עצים

הכרותים. העצים היו סקי

המוע של שמו את מסיבה
 ארצות־הברית, לנשיאות מד

 וייצ- אמר קנדי, אדווארד
 הרבה לביקורת בהתייחסו מן,

 בנשיא כשתמך בו, שהוטחה
 דפקנו ״איך זקארטר ׳ימיג

?״ בניו־המפשייר אותם

 ועדת־החוקה־ בישיבת 8!
ש הכנסת, של חוק־ומישפט

 גילה רבנים, בבחירת דנה
בקי שחל משה המערך ח״כ
 סגן־ דת. בהילכות רבה אות

 ה־ מטעם הכנסת יושב־ראש
 שיינמן, פינחס מפד״ל,

 אתה ״מאיפה שחל: את שאל
 בהלכה?״ טוב כך כל מבין
 אמו מצד סבו כי לו סיפר שחל
 שאל שמו?״ היה ״מה רב. היה

״אבי :השיב ושחל שיינמן
ל ואמר התלהב שיינמן רב.״

 אותו, מכיר אני ״כן, שחל:
 אבדרביע, הרב את מכיר אני
 שיינמן גדול.״ רב היה הוא

 שחל של סבו שם החליף.את
 של הבדואי ד,ח״כ של בשמו

רביע. ואבו־ מוחמד המערך

אלון יגאל נפטר שבו ביום
 סקר אחרונות בידיעות הופיע

 שבו אישים, של פופולאריות
 ביותר. הרב בגידול אלון זכה

 בו תמכו כחודש שלפני בעוד
 6 רק ראש־ממשלה לתפקיד

ה בו תמכו מהנשאלים, אחוז
 13 שניים: מפי יותר חודש
אחוז.

 ה־ שר־ההגנה כשנכנס 81
 חסן סמאל הגנרל מיצרי
 שר־הבי- של לביתו עלי
 לרגע נעצר וייצמן, עזר טחון

תלו שהיתה בתמונה והתבונן
 פה עושה ״מה הקיר. על יה

שלושים מלפני שלי תמונה

 ח״כ ישב ישיבה באותה 81
 מאיר בן־ יהודה המפד״ל

 אביו של תמונתו תחת
ש רוזנברג, מאיר המנוח,

 ח״כ חבר-כנסת. הוא אף היה
הכהן, מנחם הרב המערך,

 נגיד ואת הורביץ יגאל שר־האוצר את הנשיא בטישכן קיבל המדינה, נשיאנבון צחק
 חיה נבון החדשים. השקלים את לו להגיש באו אשר גפני, ארנון בנק־ישראל

 שקלים, עשרה של בשטר התבונן וכאשר החדשים, הכלכליים הצעדים על הומוריסטית ביקורת מלא
לו.״ שעוללתם מה מכל הלבינו לא עוד הרצל של שהשערות מתפלא ״אני :לגפני אמר הוא

 החוץ ועדת של סודי בסיור השתתףרביו יצחק
בחברון. שנערך הכנסת של והביטחון

 בעיני חן מצאו לא חברי״הוועדה את המלווה הקצין של הסבריו
 :לקצין הודיע והוא לשעבר, וראש״הממשלה הרמטכ״ל שהיה מי

 כולה הוועדה כאן.״ קורה מה יודע אני הוועדה, את אלווה ״אני
 על וסיפר המצב את הסביר אשר רביו, של בעיקבותיו הלכה

מאזיניו. כל את ריתקה אשר בצורה חברון של ההיסטוריה

ידע אני בה. שנותנים הכיבוד
 חשובה לא חוקה שוועדת תי
 אז כיבוד. בה יתנו לא וכי

מ קולה בקבוק איתי לקחתי
 שבה והביטחון, החוץ וועדת

כיבוד.״ נותנים שם חבר. אני

 בחוק ההצעות אחת 8!
 לא שאדם היא, החדש הרבנות

הת אם ראשי כרב לכהן יוכל
 משה ח״כ כהלכה. שלא נהג

יר ״אם :להצעה התנגד שחל
 חס בדיסקוטק, רוקד אחד או

 הוא אשתו, עם לא וחלילה,
 ראשי?״ כרב מלכהן פסול יהיה

 בן- יהודה ח״כ לדבריו התפרץ
וח- חס ״מדוע :ושאל מאיר
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