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 סנדלים לקנות לציריך נסע שחל גושה

ל ע ב שר־האוצר יהיה ״שטראנס־ מהלכות ו
ש לתמונתה בהתייחסה 9!

 ),2231( הזה בהעולס הופיעה
 מישרד מנכ״ל נראה שבה

ממתתיהו ראש־הממשלה, , )
 כשהוא שמואלכיץ, תי״)

 השבוע אמרה אותה, מחבק
 מזכירת קלימוכיצקי, יונה

 כנין: מנחם ראש־הממשלה
לפר חיוביים דברים גם ״יש
 כאלה תמונות רק לא עלי, סם
יו אני למשל, שמואלביץ. עם

ה בשביל טוב להרצות דעת
בארצות־הברית.״ בונדס
■  מתביישת אינה יונה |

לנ אוהבת שהיא בכך להודות
 :והתלוצצה לחוץ־לארץ, סוע

 היתר. שלי האחרונה ״הנסיעה
 אין האחרונה. הנסיעה באמת

 מזכירת להיות זמן הרבה לי
 חושבת לא אני הממשלה. ראש

ס ששימעון ר אותי.״ ירצה פ
 יצהלו נשיא־המדינה, 8!

ן, כו באי וילה לרכוש רצה נ
 החד חתימת לפני כשעמד לת.
 את לרכוש הנשיא החליט זה

 אשתו, אחות שם על הבית
 ורדינה במאית־הטלוויזיה

 שהציבור שחשש משום ארז,
העוב את יפה בעין יראה לא
 בסכום וילה רוכש שהוא דה
לי מיליוני משלושה יותר של

רות.
 אהרון שר־הדתות, 19

א, ר צי ח ר־ כ  בעל עם נפגש א
 מיכאל שטראוס, מחלבות
 והשניים שטיראום, (״מיקי״)

 אבו- בענייני־כלכלה. שוחחו
למ עלינו נגזר ״אם חצירא:

 מחלבות, בעל שר־אוצר נות
יג במקום אותך לוקח הייתי

חורפיץ.״ אל
ב הבחין אבדחצירא 9!

 בשר־האנרגיה, שעבר שבוע
 יושב כשהוא מודעי, יצחק

ב במיזנון־הכנסת ,ושאנן שקט
 החשמל הפסקת זמן כל משך

ה רחבי בכל שהיתר, הגדולה,
 אבדחצירא: כך על העיר ארץ.

אנר להפיק היה אפשר ״אילו
 מדינה היינו מטימטום, גיה
מיליונרים.״ של
 ב־ מודעי של ישיבתו 9!

 רק לא הרגיזה הכנסת מיזנון
 את גם אלא שר־הדתות, את

 ראש־הממ- של הצבאי מזכירו
 אפרים תת-אלוף שלה,

רן, (״פרויקה״)  שהפטיר: פו
 לשבת מתבייש לא הוא ״איך
 העסק שכל בזמן ככה, כאן
 לא במקומו אני ז מתמוטט שלו

 שלי הפרצוף את מראה הייתי
היום!״ כאן
המע סיעת יושב־ראש 9!

 נסע שחד, משה ח״כ רך,
 לנסיעה לציריך, השבוע בסוף

 שחל שעות. 24 בדיוק שארכה
 לפנות-ערב הששי ביום יצא

 כשנשאל במוצאי־שבת. וחזר
קצ כה לתקופה נסע מה שחל
 סנדלים,״ ״לקנות השיב: רה,

 שוויי־ סנדלים לראווה והציג
 האמת בציריך. שקנה ציים
 אחד בשליחות נסע ששחל היא

 עורכי־הדין מישרד מלקוחות
שלו.
הכנ יושב־ראש סגנית 9!

 ארכלי־אל־ שושנה סת,
 במיסדרון נתקלה .מוזלינו,

 הור־ יגאל בשר־האוצר, הכנסת
כדר אותה חיבק הורביץ ביץ.

ניס ארבלי אמיץ. חיבוק כו
 ולא מחיבוקו, להשתחרר תה

 לו: אמרה כאשר רק הצליחה.
מתבו עיתונאי השר, ״אדוני

 הורביץ הירפה !״בנו ננים
מחיבוקו.

 יושב- של אחרת סגנית 8!
 גרוס־ חייקה הכנסת, ראש
 כס מעל להביע נוהגת מן,

ה דברי על דעתה את היו״ר

 ד בהבעות־פנים בין נואמים,
 בהפלטת ובין תנודוודהראש

הנואם. לכיוון שקטה הערה
ה הכנסות על הממונה 9

 פגש לין, אוריאל מדינה,
 יושב־ראש את שעבר בשבוע

 פרס. שימעון ח״כ המערך,
 מצב איך ״נו, :ללין פרס אמר

 :לין השיב ו״ הכנסותיה,מדינה
 הכני מצב איך ששואל ״מי

 מבין שאינו סימן סות־ר,מדינה,
 נעלב פרס בכלכלה.״ דבר שום

 לו לומר בלי מלין ונפרד
שלום.

עו יגורי אסף כח״ 91
 הלנת על תביעה לפני מד

 מזכירתו את פיטר יגורי שכר.
 ומסרב צכר, רינה הנאמנה,

וש סיצויי־פיטורין לה לשלם
 הר,ו־ במקום שבועיים של כר

ל הפיטורין. על דעה־מראש
 כסף לי ״אין יגורי טענת

 כסף הרבה מוציא אני עכשיו,
 שהתקבלה רינה, פירסום.״ על

 כמזכירת לעבודה בינתיים
 הודיעה בכנסת, חטיבת־חרות

 לה ישלם לא שאם ליגורי
 לבית־ תביעה נגדו תגיש מיד,
לעבודה. הדין

 רשות־השידור, מנכ״ל 91
 החלים !לפיד, (״טומי״) יוסף
 למאבקים עוד להיכנס שלא

 והטלוויזיה הרדיו מנהלי עם
 שהוא, שידור שיש פעם בכל

 פרו־ או פרו-פלסטיני לדעתו,
 ביצחק לנזוף תחת ערבי.

ה מנהל שימעוגי, (״צחי״)
־ בגירעון או טלוויזיה, ס  ל

מטל הוא הרדיו, מנהל ארי,
 מסוג שידור אחרי אליהם, פן
 מו־ טוב ״בוקר ואומר: זה

סוחמד!״ שלומך מה חמד,

 נחום דבר, עיתונאי 9!
 עיונו- לשני שם מציע כרגע,

בענ העוסקים נאי־הצהרונים,
 הם ושלדעתו מיפלגות ייני

 — ראש־הממשלה של שופריו
ממע חריף (״יוסקה״) יוסף

 נלך (״נקדי״) ושלמה ריב
 - אחרונות מידיעות רימון

חרדימון. שלוטף בשם
 כי טוען ברנע אגב, 8!

 :נפשית במצוקה נמצא הוא
מ שינה מדיר שבאמת ״מה
 להיות מתי הספק: הוא עיני

הש ימות כל — יותר מודאג
 סגן־שר־הביטחון כאשר בוע,

 במיש- יושב ציפורי מרדכי
ה ביום או לבדו, רד־ר,ביטחון

 בא בגין מנחם כאשר חמישי,
לו.״ לעזור

8 ה החברה יושב־ראש 1
מי לתיירות, ממשלתית  מו

כ סעד לייטרסדו־רף,
 תל- במיסעדה שעבר בשבוע

ני לפתע ידידים. עם אביבית
 :לו ואמר המלצר אליו גש

 לטו־ לייטרסדורף?״ מר ״אתה
 המלצר כי התברר המופתע מי

 היה שבה מהתקופה אותו זכר
 מעצבת* אמו, עם לסעוד נוהג

 לייטרסדורף, פיני האופנה
 גם המלצר המיסעדה. באותה

 במייחד אוהבת שפיני זכר
ל ביקש מומי פשטידות־תרד.

ל יהביאן פשטידות כמה ארוז
אמו.

 ראש* של חדרו אל 9!
 נכנס גץ, גדי עיריית־אילת

 ללא הקיוסקים מבעלי אחד
 כץ החליט שאותם הרשיון,
 בריון הקיוסק, בעל להרוס.

להש מכץ דרש מטיל־אימה,
 ואיים כנו, על הקיוסק את איר

כש ראשיה,עיר. את יתקוף כי
 קולו, את בעל־ד,קיוסק הרים
 כלב־הזאב לחדר לפתע נכנס

 נבהל הבריון כץ. של הבלגי
כשהוא החדר, את בבהלה ועזב

 בלי רק בסדר, ״בסדר, צועק:
!״כלבים

צעי סיעת של בישיבה 9!
יהו ח״כ התעקש המפד״ל, רי

 הנואם להיות מאיר כן־ דה
 ויתר, לא ורמוס דני האחרון.

אח לנאום רוצה שהוא וטען
 ביניהם התווכחו השניים רון.

הסתיי והישיבה ארוכה, שעה
 בן־מאיר של נאומיהם ללא מה

וורמום.
 חודשית בארוחת־צהרים 91

הת נעמת נשות שעורכות

 הוא פרס. שימעון ח״כ ארח
 ארץ היא בורמה כי שם סיפר

 כורתים שבה מרובת־יערות,
 מקום לפנות כדי עצים תמיד

 בישראל ביקר כאשר לבנייה.
 או דאז, בורמה ראש־ממשלת

 אמר הוא רבות, שנים לפני נו,
המ מן מתפעל ״אני לפרס:
היע את ביערתם שבה הירות

שלכם.״ רות
החליט ראש־ד,ממשלה 9!

מ תהיינה הממשלה שישיבות
 תתחלנה יותר, מרוכזות עתה

 לכל ותסתיימנה בבוקר 8.30ב־
 בצהריים. 12 בשעה המאוחר
 בסידור התחיל הוא השבוע

זה. חדש

 שר־האר־ של מקורביו 8'
ש אומרים, הורביץ יגאל צר

 של מינויו על מתחרט הוא
 שכיט (״ממה״) אכרהס

 מועצת־המנהלים כיושב־ראש
 מבלה ״הוא אל־על. חברת של

והבר בחוץ־לארץ, מדי יותר

 כל-כך,״ ניכרת לא החברה את
הורביץ. ציין
למ מספר בגין מנחם 9!

 עם שלו שיחה שבכל קורביו,
מי האמריקאי הנשיא י  ג׳

ר ט ר  להזכיר מנסר, הוא ק
 ר ירושלים, של שלמותה את

״אני :תמיד אומר קארטר
 לוותר מוכנים שאינכם מבין

 אינכם מדוע אך ירושלים. על
שואל אז ז״ להחריש יכולים

 את תעבירו ״מתי :בגין אותו
 לירושלים?״ שלכם השגרירות

בענ הוויכוחים מסתיימים כך
פעם• בכל ירושלים יין

 מעל הסרת־הלוט בטכס 8:
 בתל־אביב, בית־ביאליק שלט

 המועצה יושב־ראש על־ידי
 בתל־אביב, יפה לארץ־ישראל

 צאתו ערב סאמט, גידעדן
 סי- הארץ, כנציג לוואשינגטון

 להט, שלמה ראש־העיר, ספר
ה בארכיון מצא מזמן לא כי

לראש־ שהגיע מיכתב עירייה

 דיזג־ מאיר הראשון, העיר
 בקשה הובעה במיכתב גוף.

 ביתו את ולהציל לבוא דחופה
 בטיחותי־ ממיטרד אזרח של

 ודייר־ מאחר קשה, תברואתי
 הגדר. ליד ממש בור חפר שכן
נחמן חיים החתום: על

 ה- כי הבטיח צ׳יצ׳ כיאליק.
 בגינזך היטב יישמר מיכתב

ש בטוח ״אני :והוסיף העירייה
לקריאה.״ מיד נענה העיר ראש

 זו היתה במישרד־הביטחון. לעבודתו הראשון ביום במיוחד מאושר נראהבגין מנתם
 הצדיע בתל״אביב הביטחון מישרד בפתח צבאי ששוטר הראשונה הפעם

 ידו את מחזיק כשהוא בהצדעה, להשיב מיהר בגין הביטחון. ושר כראש־ממשלה, בתפקידו לבנין
 מטכ״ל ממחנה חיילות עם בגין נפגש אחר־פך למעלה). (תמונה ארוכות דקות (במשך לראשו במקביל
פה.״ נעימים צדדים גם ״יש :למלוויו אומר כשהוא איתן והתבדח ארוכה שיחה איתן ניהל הסמוך,

3)22323 הזה רעולם


