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ם1יר ר ביתי שה שלי  הליברלים את כב
באסטרולוגיה מאמין גור ומוטה

ייג ראש־הממשלה סגן 9<
 כללי גיחוך עורר ידין אל

 שעבר. בשבוע וביציעים בכנסת
 ניגש המליאה, לאולם נכנס ידין

 לעברו עמוקה קידה קד לכיסאו,
בגין מנחם ראש-הממשלה של

 מסתכל ״אני בעינו. דמעה עולה
 רואה לא אחד אף אם לצדדים

 הדמעה.״ את מוחה ואז
 דרך על סיפר גם ידין 9!

 :להירגע לו שיש מייוחדת
בפרחים לא בגינה. עובד ״אני

לנ אוהב אינו המפד״ל ח״בבן־מאיו יהודה
 שיש פעם בכל לירושלים הוג

 טרמפים מוצא כשאינו טרמפים. מחפש ותמיד כנסת ישיבות
 לחברי־ הנסיעה שבו באוטובוס, בן־מאיר נוסע ממנה, או לכנסת
 באוטובוס נוסע כשהוא בן״מאיר צולם השבוע חינם. היא הכנסת

 נראה בן״מאיר תפוסים. היו המקומות שכל מפני בעמידה,
״במחנה״. את קורא הוא למעשה אך מתפלל, הוא כאילו בתמונה

 שאיחר. על התנצל ואחר־כך
לו. להשיב טרח לא כלל בגין

 על העיד רדיו בראיון 91
יע מראיינו בפני ידין עצמו
 כי אגמון (״יענקלה״) קוב
בפולי ״לא רגשן: טיפוס הוא

 מתרגש לא אני שם טיקה,
 כן.״ בהצגות אבל דבר, משום
 שחקן של אחיו שהוא ידיו,

 כי טען ידיו יוסי הקאמרי
בהצגה צופה כשהוא פעם, מדי

 את גוזם אלא בירקות, ולא
 של וחצי שעה אחרי הדשא.

לגמרי.״ רגוע אני דשא גיזום

 המיפלגה ועידת בפתיחת 91
 ממים־ אורחים נכחו הליברלית

 הראשונה בשורה אחרות. לגות
 יושב־ראש חרות, איש ישב

הכנ של ועדת־החוץ-והביטחון
 (״מישה״) משה הפרופסור סת,

ס,  ח״כ לעם איש ליד ארנ
ראש- כשזכה שובל. זלמן

 במחיאות- בגין מנחם הממשלה
 את שובל שאל סוערות כפיים
 אוהדי כל את ״הבאתם :ארנס

הגה?״ ירושלים בית״ר
ל תשובה היתה לארנס 9!

ה כל בלב המנקרת שאלה
 המיס־ את המסקרים עיתונאים

 צצו ״מהיכן בישראל: לגות
 חברי אלף 25מ־ יותר לפתע

 שהשתתפו ליברלית מיפלגה
 השיב זו. למיפלגה בבחירות

 חרות אנשי ״שלחנו ארנס:
 הליברלית למיפלגה להצביע

 של לסניף אותה להפוך כדי
 כי שהתברר אחרי רק חרות.״

בבכו זכה מודעי יצחק השר
 שהבדיחה התברר במיפלגה, רה
 רחוקה היתה לא ארנס של

מהמציאות.
נער שם המכביה, בכפר 9׳
הליברלים, ועידת ישיבות כו

 שר־האוצר סגן שהיה מי סיפר
 לפני כי פדומין יחזקאל ח״כ

ה ליושב־ראש אמר חודשיים
הציו הפועל הוועד של הנהלה

 רצונו שאם דודצין, אריה ני,
 ארליך, נגד בבחירות לזכות

 אחר- הסניפים. אל ״לרדת עליו
 אמנם שדולצין לי התברר כך

 והסתובב מהארץ ירד אבל ירד,
 לעבוד במקום בחוץ־לארץ לו

במיפלגה.״
 מוסדות שנבחרו אחרי 91

 שרו כברו והצירים המיפלגה
 הפירסומאי גילה התיקווה, את

 להכניס שכחו כי אדמץ דויד
 המיפלגה, למועצת אישים שני
 תל־אביב עיריית ראש את

 ואת להט (״צ׳יצ׳״) שלמה
 המדינה הכנסות על הממונה

 מיהר אדמון לין. אוריאל
ד של ליבו תשומת את להפנות  י

שיפ־ דויד הישיבה שב-ראש

 השמועות. כל את מכחישה
 לחדר רינה עברה בינתיים

 סיעת מזכירת עתה והיא ממול
בכנסת. חרות

ה הממשלה מזכיר 9( רי  א
 לאחר לביתו שחזר כאדר,
 ב- הדסה בבית־החולים אישפוז
 שבו קל לב התקף עיקבות

ל סיפר ביום־העצמאות לקה
ל הסיבה לדעתו מה רופאיו
 בעפולה ״הייתי שלו: התקף

 והשארתי צה״ל לחללי באזכרה
 מרופאיו אחד לב.״ חצי שם
 ״למה ואמר: בו נזף נאור של
 היינו קודם, זאת אמרת לא

 מעפולה להביא מונית שולחים
השני.״ החצי את

וירשוב־ מרדכי ח״כ 91
 את האחרונה בשבת חגג סקי

 במסיבת .50ה־ הולדתו יום
וירשובסקי סיפר יום־הולדת
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המודיעין. — הצבאי עיסוקם על מאשר חוץ הבל על דיברו הם כי שגיא סיפר אחר-כן כי אם ארוכה,

 שתי עם פרל נחמן היהלומן של בביתו שנערכה במסיבה שעבר בשבוע נפגשהד״ן יעל
 רעיית חליל, הגברת עם רב בענייו שוחחה משמאל היושבת דיין נכבדות. אורחות

 לשיחות המיוחד האמריקאי השגריר של אשתו בטי, ועם התמונה) (במרכז מצריים ממשלת ראש
בלתי־רגיל״. באופן חכמה ״אשה שהיא כך אחר וטענו מדיין התפעלו השתיים לינוביץ. סול האוטונומיה

 למועצה הוכנסו והשניים מן,
הוועידה. הסתיימה שכבר אחרי

 אד- גילה בבוקר למחרת 91
 דווקא נשכח. אחד עוד כי מון
 יצחק הכנסת יושב־ראש את

 למועצה. לבחור שכחו כרמן
 למועצה דרישה ניסח אדמון

הרא בישיבתה עליה להוסיף
ברמן. את שונה

מר לשעבר הרמטכ״ל 9!
 התקשר גור (״מוטה״) דכי
 שעבר בשבוע הרביעי ביום

 את וביקש הזה העולם למערכת
 של הטלפון ומיספר כתובתה

 גור העיתון. של האסטרולוגית
 ובירך לאסטרולוגית התקשר

 האסטרולוגית המפה על אותה
 היום באותו פירסמה שהיא שלו

מעו הוא גור לדברי בשבועון.
 באסטרולוגיה, האמין לא לם
 המפה את שקרא לאחר אך

 נילהב. למאמין הפך הוא שלו,
 פגישה ביניהם קבעו השניים

 שה־ כדי הקרוב הרביעי ליום
 בכף־היד תקרא אסטרולוגית

גור. של

 גועשות הכנסת מזכירות 91
 .אפך ח״כ מפרשת ורועשות

 צבר. רינה ומזכירתו יגורי
 הכנסת את שטף שמועות גל

 צבר של התפטרותה בעיקבות
רינה אולם יגורי, עם מהעבודה

 קשה היתר, שלו הלידה כי
 שכבר חושב ״אני במייוחד:

 לאיזה שלי אמא הבינה אז
 ולכן אותי, מביאה היא עולם

רב.״ בקושי לה הלך זה

 התארחו שעבר בשבוע 9!
 היתה האחת נשים. שתי בכנסת

וה גובר רבקה הבנים אם
 רוזג״ פנינה הדוגמנית שנייה

 איש זיהה לא גובר את בדום.
 מנחם הרב ורק מחברי־הכנסת,

 שעה שולחנה ליד בילה הכהן
 תרגיש לא שהיא כדי ארוכה,

 על עטו זאת לעומת במבוכה.
 חברי־כנסת רוזנבלום פנינה
 שולחנה. סביב שהצטופפו רבים

 שעות סביבה ישבו מהם שניים
 שקיים כלל ושכחו ארוכות

 חברי- אלה היו מליאה. אולם
קאופ חיים חרות של הכנסת

פני שעל קודפד וחיים מן
נה שהם נראה המחוייכות הם
 שופעת הדוגמנית מנוכחות נים

 אם קאופמן כשנשאל האיברים.
 גובר רבקה היכן יודע הוא
 הגיב זאת?״ ״מי השיב: הוא
 המערך סיעת דובר כך על

 ״פני :פדג (״רוליק״) ישראל
 :הללו הנשים שתי כפני הכנסת

 מי יודעים אינם חברי־הכנסת
 נדבקים אך גובר, רבקה היא

 זבובים כמו רוזנבלום לפנינה
לדבש.״,
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