
שראל שהשיחות גילה בגין  לגיהינום מי
מקומיות שיחות שהן מפני יותר. זולות

 מספרים בסיעת־המערך 81
 כאשר :הבאר. הבדיחה את

 מנחם ראש־הממשלה, ביקר
 אצל האחרונה בפעם בגין,
 לו אמר האמריקאי, ד,נשיא
 אראה ״בוא קארטד: ג׳ימי

ל שאפשר מכשיר־טלפון לד
 כל הגיהינום. עם ישר בו דבר

 דולר.״ ארבעים עולה שיחה
 כאשר זאת. עשה אכן בגין
 שר־ אל פנה ארצה, חזר

ו מודעי, יצחק התיקשורת,
 מכשיר אין מדוע אותו שאל
 לו השיב מודעי בישראל. כזה

 לעשות שצריך מה וכל שיש,
 ולדבר לירות חמש לשלם זה
 :בגין שאל הגיהינום. עם

 חמש רק זה אצלנו ״מדוע
 ארבעים זה ובאמריקה לירות,

 ״כאן מודעי: לו ענה דולר?״
מקומית.״ שיחה זו
 המערך: ממיטבח ועוד 8!

 ממשלת של החדש ההימנון
 בבוקר, מחר ״לקום הוא בגין
בלב.״ חדש שריר עם

 בבית- נציגת־החולים 81
 סט־ בירושלים, הדסה החולים

 במיש- מצאה פדלישוק, ה7
 מאת הודעות־טלפון שתי רדה

 עליזה ראש־הממשלה, רעיית
 בגין, לבית כשטילפנה כגין.

 בכבודו ראש־הממשלה לה ענה
 על התנצלה סטלה ובעצמו.

 היא כי הסבירה אך ההפרעה,
 אמר לעליזה. שיחה מחזירה

 בדיוק יודע ״אני בגין: לה
 היא אליך. טילפנה אשתי למה

 ליום- אותך להזמין רצתה
השבת.״ במוצאי שלי, ההולדת

 מנכ״ל של הופעתו על 8!
 מתי ראש־הממשלה, מישרד

הטל בתוכנית שמדאלביץ,
 אבא ח״כ אמר מוקד, וויזיה
רק לנו היו ״קודם ז אבן

 אתה שאם לי ונאמר אירוע,
 צנועה, ארוחה תיערך ׳תבוא

 תיערך תבוא, לא אם אך
 זה, במיקרה ארוחת־שחיתות.

 את לשטוף שאצטרך לי נאמר
 את לשטוף סירבתי הכלים. כל

 לכלא, הוכנסתי ולכן הכלים,
 היום באותו מחבוש.״ ימי 35ל־

 ושם אחרו בכלא רפול ביקר
 וברשותו נתפס ערבי כי שמע

 למאסר נידון הוא כלי־נשק.
 התרעם רפול וחצי. חודש של
 והורה הפרופורציה, חוסר על

 מן החיילת את מייד לשחרר
הכלא.

 מבמחנה למטן אפרת 8!
דר ענד הרמטכ״ל כי סיפרה,

 שסיימו לחניכים טר״ש גות
 ובהשכלת־יסוד, בעברית קורס

 אמר שבועות. עשרה שארד
 ״כבר הזדמנות: באותה רפול
 דרגות לעצמי ענדתי לא מזמן

 ייתקעו הסיכות אם לכן, טר״ש.
 שאני כדי תצעקו בבשרכם,

אדע.״

מצלי אמרגנים רק לא 81
 גם חדשים. כוכבים לגלות חים

 סעד בישראל, מצריים שגריר
 הוא כוכב. גילה מורתדא,

ה של בביתה למסיבה הוזמן
עו אהובה התימניה, זמרת
 שרה, אותה ששמע אחרי זרי.

 מסע־הופעות לה לסדר החליט
 לפרסם ממנה וביקש במצריים,

 כדי הערבית, בשפה תקליט
אהו שם. אותו למכור שתוכל

 ערבית, דוברת שאינה בה,
 רשות־השידור, באיש נעזרה
 אותה המלמד רג׳ואן, נעים
 של המילים את בערבית להגות
ל שתורגמו העבריים, שיריה

 הזמרת עובדת עכשיו ערבית.
 כחודשיים ובעוד התקליט, על

במצריים. למסע־הופעות תצא

טיפשים ״רק :טען הוועדה
נחו בתנאים איגרות־חוב יקנו
 ח״כ כך על הגיב כאלה.״ תים

 זו ״אולי :מדמו־ אברהם
 לחברי־הממש־ מייוחדת סידרה

בילבד?״ לה
 פלומין יחזקאל ח״כ 8!

 כשהוא בחולון, השבוע נראה
 אלדו הקוסם מהצגת יוצא

 איך נשאל כאשר ריצ׳ארדי.
 להצגות ללכת מתפנה הוא

 פלומין: ענה היום, באמצע
 מיקצועית. בהשתלמות ״הייתי

 בעיות עם היום להתמודד כדי
קוסם.״ להיות צריך הכלכלה,

 ומצב־ בירה בתוכנית 81
 למראיין, פלומין אמר רוח,

 כחבר ״עכשיו :אגמון יעקב
 יש הכנסת, של בוועדת־הכספים

 שהיתר, מכפי השפעה יותר לי
ל שר־האוצר של כסגנו לי

אדליד.״ שימחה שעבר,
לב בר־ חיים ח״כ 8!

חב עם עומר, בנו, את חיתן
 המישפחה בחוג ידידה, רתו

 אליו הגיעו כאשר בנווה־מגן.
 לא מדוע והתלוננו רבים ח״כים
״חב להם: אמר אותם, הזמין

להח צריך הייתי יקרים, רים
 אלפיים של חתונה בין ליט

 ממורי אלפיים ועוד מוזמנים
 ארבעים של חתונה לבין מרים,

ממור אלפים וארבעת מוזמנים
 האפשרות את העדפתי מרים.

השניה.״
 הור־ ייגאל שר־האוצד 8'

 מבית- גלידה להביא נוהג ביץ
 לישיבות־ממש־ שלו החרושת

המידה. על יתר הנמשכות לה,
 שהמיזנו־ גם מספרים 81
 באה לא במישרד־האוצר נאית

 לעבודה. ימים כמה במשך
קרה מה השר התעניין כאשר

״פופאי״. להצגת־הילדים הוריו עם בא נבון, יצחק נשיא״המדינה, של 6ה־ בן בנונבון ארז
 אל בדיחותיו את לפוון והחליט הבמה מן זרד פופאי, אותו זיהה כאשר

מפופאי. צוחק והנשיא ברכיה, על כשבנה נבון, אופירה :בתמונה הנשיא. מישפחת של להנאתה הילד,

 ו־ ידין, ייגאל שהוא פופאי,
נ אריה שהוא מיקי-מאוס,

 לנו שיש מסתבר עתה אור.
דאק.״ דונלד גם
 עמיר במחנה, כתב 8!

ה בכנס כי סיפר שינקמן,
 ב־ שנערך הצבאיים, שופטים
 רפאל הרמטכ״ל סיפר רמודגן,

 ביקורו על איתן, (״רפול״)
 האסירות אחת לחיילות. בכלא

 שבו ״בבסיס לרמטכ״ל: סיפרה
להתקיים עמד משרתת אני

ה שערך בקבלת־הפנים 8!
 שר- הסתובב המצרי שגריר

 דייצ־ עזר לשעבר, הביטחון
 לי! ״טוב לחבריו: ואמר סן,
 מן ונפטרתי בקיסריה, גר אני

הזאת!״ המחורבנת הממשלה

ה של בוועדת־הכספים 81
חד סידרה בהנפקת דנו כנסת

 שהרווח איגרות־חוב של שה
 מאיגרות- נמוך לציבור עליהן
מחברי אחד הקיימות. החוב

 נשברה. שרגלה לו אמרו לה,
 והתעניין אליה טילפן הורביץ

 אמרה היא הדבר. קרה איך
 ונתן תנובה של ״הסוכן לו:

 רגלי.״ נשברה וכך דחיפה, לי
 לך מראה ״זה השר: לה אמר
 רק לקנות צריך תמיד שלא

מתנובה.״
 זמר חנה דבר עורכת 81

נפ הורביץ ייגאל ושר־האוצר
 במעלית־הכנסת. השבוע גשו

מהערוץ כבר ״תרד :זמר אמרה

״רק :הורביץ ענה !״השני
ה על לעלות שתתני בתנאי

הראשון.״ ערוץ
 סיעת בהנהלת בדיון 81

 לחוץ־לארץ, נסיעות על המערך
 של מישלחת יציאת על דובר

אי בשווקי לסיבוב חקלאים
 ראש- הודיע כאשר רופה.

כי שחל, משה ח״כ הסיעה,

 שעון־הקיץ. הנהגת את ללת
 כץ־ (״כצלר,״) ם אכרה ח״כ
 בהצעת־חוק על־כך הגיב עוז

 שינוי חנק — משלו היתולית
 זה, חוק תהילת מיום בזמנים.

 יהפוך כזמן־עבר המוגדר כל
 יהיה עתיד, זמן כל לזמן־עתיד.

 בזמן- המתרחש וכל זמךהווה,
שר־ לזמן־עבר. יהפוך הווה,

״אוקטובר״, המצרי השבועון עורךצוו1מ אניס
 לד״ר רגב עלא ד״ר בתו את השיא

 היא עלא רופאים. הם הצעירים שני עבד־אל־מגיד. מחמוד עימאד
 לו שאין מנצור קודמים. מנישואיו מנצור של אשתו בת

 לזוג מעל בתמונה, ילדים. שלושה לה שיש אשה נשא ילדים,
 את הכתירו ״אוקטובר״ עובדי מנצור. של אשתו הצעיר:
השבוע״. ״מסיבת בכותרת הזוג של הנישואין על הכתבה

 מן נציגים שני למנות יש
 אורה ח״כ הגיבה המערך,
 במושב.״ נולדתי ״אני :נמיר
 ״אני :בר-לב חיים ח״כ אמר
 ח״ב אמר מיקווה־ישראל.״ בוגר
 גינה יש ״לי :כר־עס עוזי
הבית.״ לפני

 שח״כ הוחלט בדיון 81
 תנו- את ייצג זכאי יחזקאל

 אימרי וח״כ עת־המושבים,
אמ תנועת־הקיבוצים. את רון
 גרוס־ זזייקה ח״ב על-כך רה

 לח״כ להודיע ״אי-אפשר ■מן.
 הוא כי המועד לפני שבוע
 לה אמר לחוץ־לארץ.״ נוסע

 פעם הודיעו כבר ״לי בר-עם:
הנסיעה.״ אחרי יום אחת

כהנא קלמן ח״ב 8!
פר הצעת־חוק בכנסת העלה

והשד חוק־הזמן, הקרויה טית

ל רשאים ושר־הדתות הפנים
 מועד לקביעת תקנות תקן

 ולעצירה הזמנים שינוי תחילת
 כדור־הארץ. סיבוב של זמנית

כתו כי ונאמר ההסבר בדיברי
 בתפילת- לקצר הצורך מן צאה

 חוק־הזמן, הצעת לאור שחרית,
 להתפלל לציבור לאפשר יש

 ושחרית מינחה בשעת ערבית
 שיאפשר דבר ערבית, בזמן

ב הצגת־בוקר לראות לדתיים
 לעצירת האפשרות שישי. ימי

 בהסכמת מותנית כדור־הארץ
לפחות. שרים, שני

 תנועת- ראשי בפגישת 81
 ועדת־העור- חברי עם הליכוד

 :קופמן חיים ח״כ טען כים,
 השני לערוץ זקוקים ״אנחנו

 של מוחותיהם את לשטוף כדי
מדעת.״ הנבערים האזרחים

2239215 הזה העזלם


