
ך1ה !,שאל המקום  לבד! שר־הדתות ל
שר־ביטחון שיהיה הנויקי־מאוס מיה!

מו של האחרון בשבוע 8
 חברת־ה- הופיעה הכנסת שב

 ורצתה היליץ ;אסתר כנסת
 גילתה אך — במקומה לשבת

 במקומו ממנו. הוסר שמה כי
הח הח״כ של שמו עליו הודבק

 שנכנס חשאי, יהודה דש,
 יגאל של פטירתו עם לכנסת
 לאורך הלכה הרליץ אלץ♦

 מקומה. את וחיפשה השורות
לה איו כי גילתה לתדהמתה

 הד״ר שר־הפנים, נראה ציב
ב תופס כשהוא כורג, יוסף

 מאולם ויוצא מכנסיו חגורת
 יר־ הליכוד מזכירת המליאה.

והת אחריו רדפה מדר, דגה
 בורג, ״דוקטור לצעוק: חילה

 הצבעה!״ יש הולך, אתה לאן
 לא כאילו בדרכו המשיך בורג

 חדרי לדלת שהגיע עד שמע,
ל ואמר נעצר שם השירותים,

מ גברתי, כאן, ״עד : ירדנה

 התברר לראותו. היה ניתן לא
 במיוחד בולטת הארץ כי לו

 הב־ בצבעי השמים גרמי בין
 דיוק שלה. העזים חול-לבן

ה צבעי הוא שהכחול הסביר
העננים. — והלבן ימים

 לנוער, ראיונות בערב 8
 קיבל בארץ, מסוגו הראשון

 את דנציג, איתן המראיין,
 אהוד ח״כ המרואיין, פני

ה אקדח כשבידיו אולמרט,

 חבר־הכנסת של לליבו מכוון
אק ״תגיד, מיד: אותו ושאל

 המאורגן, בפשע תופס עוד דח
 אולמרט מיושן?״ כבר שזה או

,,תר בגימגום: השיב המבוהל
 מומחה כך כל לא אני אה,

באמצעי־רצח.״
 :אולמרט אמר עצמו על ■1

 כי מתנגדים, הרבה לי ״יש
אנ ועל נושאים על עולה אני

שר־המישפטים על שים.״

בע לו ״יש :תמיר שמואל
 בשיתוף- לחיות יכולת של יה

 של בעיה זמן, לאורך פעולה
 של קשה ובעיה נטל חלוקת
ציבורית.״ אהדה חלוקת

־ שר־הבריאות על 01 לי  א
 שום- ״הנה, :שוסטק עזר
 לא בחיים פעם אף הוא טק,
 עם אבל אחד, אף עם רב

לריב.״ הצליח הוא תמיר

האוטו לשיחות הישראלית המישלחת ויושב־ראש שר־הפניםבורג יוסף
 המהוות בפוזות שונים באירועים השבוע צולם נומיה,

 בתמונה מדבר.״ לא שומע, לא רואה, ״לא :הקופים שלושת על צילומית פראפרזה
קיבל שבורג בעת בן־גוריוו, בנמל״התעופה החשובים האישים בחדר שצולמה הראשונה,

 :בכפו עיניו מליט כשהוא נראה הוא לינוביץ, סול המייוחד האמריקאי השגריר את
״רואה ״לא  עמד מטוס כאשר שדה־התעופה, מסלול על צולמה השנייה התמונה !

 בתמונה שומע!״ ״לא המנועים: רעש בגלל אוזניו את סתם ובורג לנחות
מרגיש!״ ״לא בחזקת ליבו, על מיגבעתו את מחזיק כשהוא בורג השר נראה השלישת

 על ויכוח יש :הסיבה מקום.
ובינ באולם, הסיעות מיקום

 גם השינויים. כל הוקפאו תיים
 לח־ הרליץ של מקומה מסירת

 טעות. של תוצאה היתה שאי
 ל- שיגרה זעמה, הרליץ אולם
 שחל, משה סיעתה, יו״ר

הודי ובו נזעם, רשמי מיכתב
 שמה יוחזר לא שאם לו עה

למדי תקרא לאלתר, למקומה
 מים- של התל-אביבי הסניף דת

המו סיום רק לגת־העבודה.
שחל. את זמנית, הציל, שב

 של האחרונה בישיבה 81
כ הכנסת, של ועדת־הכספים

 למ- הפיצויים נושא שהועלה
 חבר־הכנסת הציע ימית, פוני

ה כספי כי מלמד אברהם
 מימון מכספי ילקחו פיצויים

ב זאת תירץ הוא המפלגות.
ב אשמות המפלגות שכל כך,

 את שהעלו ״אלה שנוצר. מצב
 עבור ישלמו המפה על ימית

הורדתה.״

 נוהג לו אימץ מלמד 8'
 ב־ שמועלה פעם בכל קבוע,

 הכספים נושא וועדת־הכספים
 סיעת ח״כ דורש להתנחלויות

ה מכספי כי במפד״ל, למפנה
 כסף ילקח המוצעת התנחלות

ימית. למפוני
 טלי דבר, עיתונאית 81

 העיתונאי של בתו זליגגר,
 עזריה יחסי-הציבור ואיש

 את ללדת התעקשה רפפורט,
 בבית- רוני, הבכורה בתה

ב הר־הצופים שעל החולים
 התל־אביבית, טלי, ירושלים.
 שהאוויר רוצה ״אני החליטה:

 יהיה ינשום שהתינוק הראשון
 סבא הצופים.״ הר פיסגת אוויר

 הולדת על התבשר רפפורט
 הוא בישיבה. כשישב נכדתו
ה עד כמעט להתאפק הצליח

 סיום לפני שעה רבע אך סוף,
 ויצא סליחה ביקש הישיבה

להר־הצופים. בנסיעה־טיסה
התק- על ההצבעה בעת 8!

כוחך.״ תש הזאת, לדלת עבר
 שר־החק- שמע כאשר 81
מ מפי שרץ, אריל, לאות,
מנחם ראש-הממשלה קורבי  ו
 ששר־הבי- במיקרה כי ■בגין,
 יתפטר, וייצמן עזר טחון

ה את ראש־הממשלה מייעד
 (״מי- משה לפרום׳ תפקיד
 ואמר התפרץ ארנס, שה״)

המ גופתי על ״רק :בריתחה
 ל- הזה המיקי-מאום יהיה תה

שר־ביטחון.״
 חצי־קריצה של בפוזה 81

 ראש־הממ- שבוע מזה מסתובב
 בו להסתכל שהעז למי שלה.

 בגין למנחם כי התברר מקרוב,
■ בעין. שעורה יש
 יוסף* של הצנזורה 8!

לממ מגיעה בטלוויזיה לפיד
 יידע כשאינו גם מגוחכים, דים
 בפרק :השבוע קרה כך כך. על

 קווינסי, הדוקטור על השבועי
 המפורסם, מנתח־המתים אמר

להס צריך ״איני :באנגלית
 (די■ של מעשיו עם כים

 לאהוב כדי ואגגר, כארד)
 בתירגום שלו.״ המוסיקה את

זה. פסוק נעלם העברי,

בצב נראה העולם ״כל 8!
גנ סיפר הישראלי,״ הדגל עי
 על שצעד דיוק, צ׳ארלס רל

 הגיע כאשר ,1972 בשנת הירח
 הנצרות, באתרי לביקור לארץ

בת חוזר של מסע במיסגרת
 בבית־החולים בסיור שובה.
 אותו שאל בירושלים הדסה

 מן, קלמן הפרופסור המנהל,
 ביותר המסוכן הרגע היה מה

ני שכאשר סיפר, דיוק בחייו.
הטל צופי בפני להדגים סה

 על הקפיצה קלות את וויזיה
 את בחשבון לקחת שכח הירח,

 שעל הציוד של הרב מישקלו
 אחורה נפל קפץ, הוא גבו.

ההג בגד כי חשש היה ולרגע
 באותה ייקרע. גופו שעל נה

 את לרגע לראות הצליח נפילה
עמידה שבמצב הארץ, כדור

י 13̂ ג׳רי עם הממשלתית, העיתונות לישבת ראש !
 הכושית הזמר חמישיית זמר לאוטון, | ■411 ■4י1\1

 הזמר־מלחין חפץ, של אחיו שלח שנים עשר לפני ״המשכנעים״.
 ליווי ללא השרה החמישייה, מתקליטי אחד את ג׳ואי, האמריקאי

 בוושינגטון, אותם לשמוע נסע חפץ שבישראל. לאח כשי קולי,
 להגיע להם ועזר אותם, לאמץ רפורמי, רב שלו, ידיד על השפיע
 במצריים. הופעות לסיבוב יסעו הם מכאן הקודש. לארץ

 להם להביא הוריהם על־ידי התבקשו אדוקים, נוצרים החמישה,
הקודש. מארץ אדמה וקצת קדושים כנרת מי מישראל

 בטכס פרצה שערוריה 81
 ל־ הפקולטה בוגרי של הסיום

 תל־ באוניברסיטת מישפטים
 כי הוא, המקובל הנוהג אביב.

 גם דברו נושא סיום טכס בכל
שעב בשנה התלמידים. נציג

בנאו נציג־התלמידים כלל רה
 על קשים ביקורת דברי מו

 ביקש הפעם סידרי־הלימוד.
 יו״ הפרופסור הפקולטה, דיקן
 את לראות דינשטיין, רם

 הסכם. לפני הבוגר של נאומו
 דינשטיין סירבו, הסטודנטים

הפקול ממסיימי ואיש התעקש
דברים. נשא לא טה

 אליך פונה הייתי ״לא 8!
 פוגם היה המישקל עודף אם
 כתב החיצונית,״ בהופעתך רק

 צה״ל, של ראשי רפואה קצין
 לקציני דולב, ערן תת-אלוף

 כלל המיכתב השמנמנים. הקבע
פעו תוכנית רפואיות, אזהרות

מוב שבו טלפון, ומיספר לה
ב קשבת״ ״אוזן לקצינים טחת

ופיגורה. דיאטה נושאי

■  המצרי השגריר כשהגיע י
 של לקוקטיל מורתדה סעד

 האנגלית הידיעות סוכנות
 בואו לרגל שנערך וויז־ניוז,

 דיקסץ, דון החדש הכתב של
 רוב כי המוזמנים כל חשבו

 מצריים. הם במקום כהי־מעור
 השחרחירת רקדנית־הבטן אל

בער שתובלה אנגלית דיברו
 שחרדו׳, גבר אל עילגת. בית

 אפורה חליפה שלבש עגלגל,
 ביראת- התייחסו מפוספסת,

 בערבית, כן גם ודיברו כבוד
המצ המפיק שהוא חשבו כי
בהפ להשתתף כדי שהגיע רי

 יום- מילחמת על הסרט קת
 והכביכיל־ הרקדנית הכיפורים.

 כרבע להתאפק הצליחו מפיק
 בצחוק ופרצו נשברו ואז שעה,

ך היתד, הרקדנית רם. י  רי
 אלא היה לא והגבר ירושדטי,

ששון♦ ון ש־* הישראלי

2222 הזה העולם


