
ש המדביראנשים  זמץ וכמה שר־הבריאות של החד
ראש־הממשלה עם לפגישה רבנו משה ימתין

ציפורי, מרדכי הביטחון סגן־שר אשת 1ציפור טובה
 שני פסח כסדר הכבוד אורחת היתר

 כאשר חוויה נגרמה ציפורי לגברת בישראל. אסירי־ציון אירגון שעין
 הכניסה באולם אותה שקיבל פלורביץ, יחזקאל האירגון, יושב־ראש

 בהדר בקיאות גילה הסדר, נערך שם בתל־אביב, אסיה״ ״בית של
ידה. את רבה באבירות ונישק בגין את חיקה הז׳בוטינסקאי,

 ועליצות רבה שמחה אעשה,
למענך.״

אלי לשר־הבריאות !■
 מנהל־מיש־ יש שוסטק עזר

 קדוש, אשר זהו חדש. רד
 חרות סניף מזכיר שהיה מי

 לאן ברור לא עדיין בירושלים.
המ את לכוון שוסטק מתכוון
 קדוש, של המיוחדת יומנות

 שהיה מי קדוש, כי ברור אך
 מקקים הדברת מישרד בעל
 עיריית מועצת חבר עם יחד

 פרסכור־ שמואל ירושלים
 ג׳ו־ לחיסול מומחה הוא גר,
קים.

 של הראשון היום את 81
 סגנית העבירה הכנסת פגרת

 שושנה הכנסת, יושב־ראש
 באירועי אדבלי־אלמוזלינו

 לגינוסר נסעה בבוקר אבל.
מ אלון, יגאל של לאזכרה

 של בנו להלוויית לנתניה שם
 אנזיל־ דוד ראש־העיר סגן

ה בארה״ב. שנרצח ביץ'
נת עיריית ראש סגן הוא אב
 במועצת־ עובדת והאם ניה

ב שש בשעה בעיר. הפועלים
 ב־ להיכל־התרבות הגיעה ערב

 של נוספת לאזכרה תל־אביב
אלון. יגאל

לש המישטרה מפכ״ל ■1
ב נראה תבורי חיים עבר
כש אכסודוס בקפה החג ערב
 עם ארוכה שעה משוחח הוא

 במישטרה החקירות אגף ראש
 שלוש שלוש. אהרון ניצב

הס מתפקידו לפרוש העומד
 יכול אינו הוא כי לתבורי ביר

 ״החייל״, עם ולעבוד 'להמשיך
ב שפיר הרצל של הכינוי

במישטרה. מתנגדיו פי

העי שפיר, של דוברו1׳

 ארד, אריה לשעבר תונאי
 כשהע- בטיפשותו שוב נכשל

ההפ את שעבר בשבוע ריך
 שנערכה עכשיו שלום של גנה

 בהערכה לירושלים מחיפה
ב מפגינים.״ 320״ של זהירה
 כי מספרים מידה אמת אותה

ב הנוכחים מיספר את העריך
 ב־ האחרונה הממשלה ישיבת
בדיוק!״ משתתפים ״כשני

 בץ שנערכה בשיחה 8|
 ושלום דז׳יגאן שמעון
 שנה 120 מלאת לרגל עליכם
שי ז״ל הסופר של להולדתו

 עליכם שלום את דז׳יגאן תף
 על לו וסיפר ההווה בחוויות

יו ״אתא בגין. מנחם רב
עלי לשלום דז׳יגאן סיפר דע,״
 ארבעים, בן אתה ״שהיום כם,

 עולה מאוד, עשיר איש אתה
 ומבקש בה להתיישב לארץ

 כמובן, הוא, בגין. עם פגישה
 אבל עסוק. שהוא לך מודיע

 ש- לך תאר צרה, חצי רק זאת
מב השלום עליו רבנו משה

 אז גם בגין, עם פגישה קש
 מה עסוק. שהוא מודיע הוא
 מוי־ עליכם, שולום חושב אתה
 פארה הוא רבינו שה

?״,פוסט

 בסגנון הפתעה מסיבת !■
 הרקדן־פנ- ערך שכאלה חיים

 לאי- ארקין ג׳וקי טומימאי
 כל את לארץ הזעיק הוא מו.
הצ לא אבל המישפחה, בני
 עורך- שפרקליטו, להסדיר ליח

אר יגיע לידסקי, צבי הדין
 מיש- בני עם שערך מטיול צה

 כמה אחרי באירופה. פחתו
 ללוד, הפרקליט כשהגיע ימים,

מח ארקין את לראות הופתע
 שדה־התעופה, בשטח לו כה

 לארוחת־ערב אותו ומזמין
כפיצוי. מפוארת

 שר- קיים הפסח בערב 8
מסי הורכיץ יגאל האוצר

 כהרגלו כלכליים. כתבים בת
 וקרם- גלידות להם חילק הוא
הד שעת התקרבה וכאשר בו,

 :ואמר קם הוא נרות לקת
 עם גמרנו עכשיו חבר׳ה, ״טוב

להת השעה הגיעה העבודה,
 היה ויצא שקם הראשון פזר.״

 הד״ר מישרד־האוצר מנכ״ל
 צאתו עם ומיד נאמן, יעקוב
הכי על שוב הורביץ התרווח

 להתיישב לכתבים הורה סא,
עכשיו בואו, ״בואו :ואמר

תכל׳ס.״ לדבר נתחיל
שנער חתונה למסיבת 81

 בירושלים הילטון במלון כה
 מישרד־האד מנכ״ל גם הוזמן

באמ נאמן. יעקוב הד״ר צר
העגל נאמן נראה החגיגה צע
 עוגוודקרם מעמיס כשהוא גל,
 יחד ונעלם רחבה, צלחת על

ידי המדרגות. לכיוון איתר,
 לדעת מעוניינים שהיו דים,

העו את המנכ״ל לקח להיכן
 אותו וראו אחריו עקבו גות,
 המכוניות חניית לכיוון פונה

 ספורות דקות למלון. שמחוץ
כש המנכ״ל נראה כן אחרי
העו כל את לבדו, זולל, הוא
הצלחת. על שהיו גות

האח המחמאות אחת 81
 שר־המישפטים שחילק רונות

 לשר-האוצר תמיד שמואל
״הוא :היתה הורביץ יגאל

ל הלירה את להפוך הצליח
חוקי.״ הליך
 בכנסת שיחה במהלך 8

 רוכינ- אמנון ח״ב ציין
 ארליך שימחה יכ ♦טטיין

 ראש־הממשלה סגן לדעתו הוא
שומ כשהתפלאו אחד. מיספר

 מורו את העביר להיכן עיו
 אמר ידין יגאל לשעבר ורבו

 ל- שנוגע ״במה :רובינשטיין
 לספור אצלנו מתחילים ידין,

מאפס.״
 ליד הפנים קבלת בעת 81

 יצחק החדש שב־ראש־הכנסת
 ראש־הממשלה נאם כדמן
 בלחש כך כל בגין מנחם

מרדכי שחבר־הכנסת עד

שלו, הנוקשות את אולם לארץ, שעבר בשבוע כשהגיע במיוחד נוקשה היה 1̂ ל1)|0'
לינוביץ של אשתו נשים, שתי הפיגו העיתונאים כלפי בעיקר שהופגנה | / #1111
 שמח לינוביץ פניו. את לקבל שבאה לואיס, סאלי בישראל, ארצות״הברית שגריר ואשת איתו שבאה

״יש :בשדה־התעופה לו המתינו אשר הרבים העיתונאים באוזני וטען השתיים עם להצטלם
בעולם.״ יפות חכי הנשים שתי עם להצטלם שלי, לעבודה מהנים צדדים מספר גם

 ואמר: התפרץ וירשו־בסקי
ברייל.״ בקול מדבר ״בגין

 בסהרנה, הכבוד אורח 81
 הכורדים עדת של המימונה
בירו בעמק־המצלבה שנערכה

 שיטעון ח״כ היה שלים,
 יום, מבעוד שנתבקש, פרם,

 ירושלמי, אהבה שיר להקריא
ל הדרך כל הכורדית. בשפה

המי את פרם שינן ירושלים
 וכשהגיע לו, המשונות לים

 את בייש לא בזמירות תורו
 :צלול בקול וקרא הפירמה

 קאר־ רבה־כזלח ירושלים ״יה
 נו־ טאלב פשי כולו / קאשה
 רבה בון / וקארוואשה קארה

 ״אוי שפירושו ותאמאשה״ כף
 בעיניך, צער רוב ירושלים,

ושמחה טוב כל בשבילך הכל

 התפרסם בישראל מצריים שגרירמוותדה סעד
 שהתגרש אחרי שעבר בשבוע

 ערב לכן, קודם אחדים שבועות לאשה נשא שאותה מאשתו,
 עצוב נראה לא מורתדה אולם בתל״אביב. לשליחות צאתו

 תל־אביבית בגלריה השבוע ביקר עת גירושיו, לאחר במייוחד
ארבל. עמליה הגלריה, בעלת של ידה את נישק ארוכה שעה ובמשך
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