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הש שנערכה במסיבה 8

 :האורחים אחד אמר בוע
בטל ביקש שבגין ״שמעתם

 הילד?״ את להחזיר וויזיה
 הצבאי מזכירו כך על הגיב

 תת־אלוף ראש־הממשלה, של
 פורן: (״סרוייקה״) אפריים

 אמר זייצמן עזר אבל ״כן,
לחזור!״ רוצה לא שהוא
ש אכן, אבא כח״ 8

ה של לוח־המודעות על ראה
 תועלה סדר־היום שעל כנסת

 בריאות־הג־ בדבר הצעת־חוק
 שוב זה, ״מה :העיר פש,

בממשלה?״ אי-אמון הצעת
הת התאחדות באסיפת 8:

 (״בו- אברהם קם עשיינים
מי ״אם :ואמר שכיט מד,״)
 מתאים לא שאני חושב שהו

 בו התעשיינים כנשיא לכהן
מו כראש מכהן שאני בזמן
ש אל־על, של המנהלים עצת

 הגיב הצביע. לא איש !״ יצביע
 ים־ מיפעלי מנכ״ל כך על

 שהצבעה שחר, אריה המלח,
 ליאוניד את לו מזכירה זו

 בברית־המוע; הקם כרז׳נייס,
 ואיש נגדי״, ״מי ושואל צות
מצביע. אינו

ה על יורדים בהצגת ■1

 (״מוטי״) מרדכי אמר שבוע׳
 הממשלה כי קירשנבאום

בי העישון באיסור התחילה
שאו מתברר ״היום שיבותיה.

 של טריק הוא זה .עניין לי
קבו לגמול מישרד־הבריאות

מעי אנשים של מיקרית צה
שון.״
 קירשנבאום אמר עוד 13

 מנחם ראש־הממשלה שכאשר
 מכהנת שהממשלה אומר בגין
 מתכוון בטח הוא חוק, לפי

 אסור שלפיו לחוק־ההפלות,
סוציא מטעמים אותה להפיל
* ליים.

 רואה היה בגין ״אילו ■1
 שר־החקלאות, של הטנקים את

 מישרדו, מול שרון, אריק
 חושב היה הוא נבהל. היה לא

 קירשנבאום סיים מיצעה״ שזה
שלו. את^אימרות־מזשפר

 ל־ אנשים פנו כאשר 81
 ושאלו לב בר־ חיים ח״כ
 של טענתו נכונה אם אותו

 שרון, אריק שר־ר,חקלאות
 שר־האוצר עליו לחץ כאילו

 שלא ספיר, פינחס לשעבר,
ני זאת ותחת מצה״ל לפרוש

 שהיה בר־לב, את לשכנע סה
לאלוף למנותו רמטכ״ל, אז

הילד את להחזיר ביקש בגין
חזר לא זייצמן עזר אך

—---------------------------------------------

 בר־לב: השיב הצפון, פיקוד
נש אדם בדיחה. לי מזכיר ״זה
שרבינוביץ נכון ,האם : אל

 לירות, אלף 100 לד הילווה
 את לו להחזיר מסרב ואתה

 ,ראשית הנשאל: ענה החוב?׳
 ב- אלא ברבינוביץ מדובר לא

 אלה היו לא שנית לייבוביץ.
לי אלף אלא לירות, אלף 100

 ליוויתי אני לא שלישית רות.
 ממני, לווה הוא אלא ממנו,
 כך החוב.׳ את לי השיב וכבר

 ראשית, שרון: אריק בעניין
 על שלחץ ספיר זה היה לא

 מספיר ביקש אריק אלא אריק,
אותו שאשאיר אותי לשכנע

הלי שלח ברעם של להפתעתו
 באותו לנאום בדיאן את כוד

הדיון.
 ח״כ המערך, ראש 8;

 השבוע אמר פרם, שימעון
מיפלגת־ד,עבו בלישכת בדיון

הטל של החטאים אחד כי דה
ה התיקשורת בעידן וויזיה,

 הכאריזמה. רצח הוא המונית,
 כלשהו שמנהיג בכך די ״היום
שי בעת לאפו, אצבע תוקע
 כאריז- להיות פוסק והוא דור,

מטי.״
הע שבוע־הספר לכבוד 8<
את אכידן דויד המשורר ניק

 ״אבל גת, נזכר לעשות,״ מה
 כסות- קורא שמודעי ראיתי
 היסום, שום בלי בשטף, ידיים

 כאילו מוחלט, עצמי בביטחון
 שבו היחידי המיקצוע היה זה

ש ראיתי אז חייו. כל עסק
גדול.״ פוליטיקאי יהיה הוא

 שולמית חברת־הכנסת 8
(ה במקורות גילתה אלוני

 חן שמצא פסוק אמריקאיים)
להיות רוצה ״אני :בעיניה

 להיות רציתי כאשר שהייתי מה
עכשיו.״ שאני מה
 נשיא־ד,מדינה, רעיית 8!

באר- פגשה נכון, אופירה

בארצות־הברית. שבועיים בן מסיור ארצה חזרה המדינה, נשיא רעייתובון אופירה
 את הסיר הוא נבון. יצחק בעלה, אותה קיבל בן״גוריון בנמל־התעופח

 הבעל את הרגיעה אופירה הארוכה. הטיסה אחרי נראית, היא אין לראות כדי (למעלה) משקפיה
 לעלות מיהרו ונירה, ארז, ילדיה, בטוב. מרגישה והיא בעיות, ללא עליה עברה הטיסה כי לו, ואמרה

(מימין). המדרגות לרגלי לה ממתין הנשיא בעוד ראשונים, אמם את לקבל כדי המטוס, בכבש

 בעצמו אריק שנית, בצד,״ל.
 נשאר שהוא והודיע אלי בא

 ושלישית, מיקרה. בכל בצבא
 פי- לאלוף אותו מיניתי אני

קוד-הדרום.״
 כרמל חזי העיתונאי 81

 תוב־ בהקלטת השבוע השתתף
 בשניים, שיחה נית־הטלוויזיה

 ריאיין ובה שודרה לא שעדיין
 גולן. תמר העיתונאית את
 ההקלטה לפני לו אמרה היא

 על לספר תתנדב לא שהיא
ישרא מנהיגים של פגישות

 אך מרוקו, מלך חסן עם ליים
 היא בתוכנית, אותה ישאלו אם

 חזי: אותה שאל כך. על תענה
 מיהו אותך שואל הייתי ״אילו

 את שהותיר הישראלי המנהיג
 במרוקו, ביותר הטוב הרושם

 לו אמרה עונה?״ היית מה
רבין״. ״יצחק תמר:

 בכנסת שנערך בדיון 8!
 אמר הארץ, מן הירידה בעניין

ל שד,עליה ברעב עוזי ח״כ
 ולעומת סלקטיבית, אינה ארץ
 ח״כ הטובים. מכאן יורדים זאת

 בקריאת- העיר דקל מיכאל
 היתד, העליה גם כי ביניים,

 ח״כ לו ענה בזמנו. סלקטיבית
 הגעת ״אתה שריד: יוסי
 אתה איך אז כעולה? לארץ
סלק עליה שהיתה להגיד יכול

?״ טיבית
 גוסטאב הליכוד ח״כ 8׳

 שעניין לברעם העיר כדיאן
 על־כך ישן־נושן. הוא הירידה

 סיעתך ״אם :ברעם לו השיב
 רשות־ את לך לתת תחליט

 לי נראה שלא מה הדיבור,
הערותיך.״ את תעיר הגיוני,

 לשימעון שלו ספר-ו־,שירים
 ״לארכיטקט :לו וכתב פרם

 השיב פרם הלאומי.״ השיקום
 ספרו את לו ונתן כגמולו, לו
״ל וכתב: האנשים, עם לך

השירי.״ המישקל ארכיטקט
 מ- ח״כים פנו כאשר 8׳

 שימעון אל מיפלגת־ר,עבודה
 שי- לקיים ממנו ותבעו פרם

 הממשלה להפלת חות־גישוש
ו הליברלית, המיפלגה עם גם
 אמר: המפד״ל, עם רק לא

 ווקי־ מכשיר לי אין ״אבל
 שר־ של להופעתו בכוונו טוקי,

חק האנרגיה צ ב מודעי, י
 כשמכשיר- הליברלים, וועידת

אליו. צמוד קשר_
 שר־ של כישוריו על 8!

אומ מודעי, יצחק התיקשורת
 מהצוואר הם מהם 90״/״ כי רים

 של 10*541 זד■ שחסר מה ולמטה.
הראש.

 הופתע שלא אחד אדם 8,
 מודעי יצחק נחל כאשר כלל
 במיפלגה המסחרר ניצחונו את

אלי האדריכל היה הליברלית
מ זאת ניבא הוא גת. שע

 שנה, שלושים לפני עוד ראש,
בטכ תלמידים היו כשהשניים

 יום- לקראת החיפאי. ניון
 המארגנים אז גילו הסטודנט

 מרכזית אטרקציה חסרה כי
 היה למודעי המתוכנן. בנשף

 לקריאת דוכן להקים רעיון:
 יודעים איננו ״אבל כף־היד.

 גת. קרא כף־יד!״ לקרוא איך
״נל מודעי, אמר דבר,״ ״אין
 לתל-אביב נסעו השניים מד.״

 שעה־שעתיים, במשך 'וקיבלו,
 כפות- שקראה מאשר, הדרכה
בטוח הייתי לא ״בנשף ידיים.

 יוני־ אירגון בראש צות־הברית
 גראנט. ■יימס ג העולמי, צף

 שלהם שיחת־העבודה בתום
 היית לולא גראנט: לה אמר

 שאת אומר הייתי יפה, כך כל
ש חושש אני אך יפה. אדם

 ליופי מתכוון אני כי יחשבו
או לו ענתה בילבד.״ חיצוני
 חיי. של הטרגדיה ״זו פירה:
 קודם לעבור צריכים אנשים

שיאזי כדי היופי מיכשול את
לי.״ נו

 של הטלוויזיה בתוכנית 8!
אופי רואיינה אן־בי־סי רשת

 המראיינת על־ידי נבון רה
נש היא הארדלי. מריאן

כל יש לדעתה, מדוע, אלה
 בעולם אנטי־שמיות הרבה בך

 מכירים כבר ״אנחנו והשיבה:
 בתום שנה.״ אלפיים זו בעייה

 הארדלי לה החמיאה הראיון
 טובה, מרואיינת שהיא ואמרה

מתראיי היו וכולם ״והלוואי
כמוך.״ בגילוי-לב נים

 המצרי השבועון עורך 8
 טיל- מנצור, אניס אוקטובר,

 פרי סמדר לעיתונאית פן
 שתודיע לה ואמר בתל-אביב,

 שריד, עדנה מפ״ם, לדוברת
 אל־ אנוור המצרי הנשיא כי

 מיש- לשגר מסכים סאדאת
 להיפגש כדי מצרים של לחת

 סמדר בארץ. מפ״ם נציגי עם
 מיספר־ לה שאין לו אמרה

הת מנצור שריד. של הטלפון
 העובדת שסמדר, זה איך פלא

יו אינה על־המישמר, בעתון
 של מיספר־הטלפון את דעת

 מסר כך אחר ומייד הדוברת,
 הטלפון מיספר את בעצמו לה
עדנה. של

223335 הזה העולם


