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שר־האוצר של נאומו בעת וירשובסקי הלך
הולצ־ רותי הזמרות 8!
רהי מחפשות גזלן ודינה מן
 ביפו, בשוק־הפישפשים טיו
 החדש המישרד את לרהט כדי
 אמני אירגון — אמ״י של

 בדיזנגוף־סנטר הנמצא ישראל,
 על־ידי בחינם לאירגון ושניתן
 את פילץ. אריה הקבלן

 אלמ־ גילה תצבע הרהיטים
, י ו האירגון. מפעילות ג

 באחד שפורסם ״מאז 81
 מקבלת אני רזיתי, כי העיתונים

 מכל צילצולי־טלפון עשרות
 את לדעת הרוצות נשים מיני

ו אלמגור. מספרת המירשם,״
 להרזייה: שלה המירשם הרי

 לאכול להפסיק כל ״קודם
 להפסיק הצגה. אחרי בלילה,
 רצוי זאת לעומת בשר. לאכול
 ביום פעמים שלוש לאכול
 פירות דבש, כפית עם יוגורט

ש עובדה עובד. זה וגבינות.
 רזה. שאני לי אומרים כולם

 עלי. שומרת הגר בתי אפילו
 משהו לאכול רציתי כאשר

 אסור אמא, לי: אמרה השבוע,
 כמו להיראות צריכה את לך!

!״צימוק
 נראה האחרון בשבוע 81
מת תומדקץ יגאל הפסל
 לחומרי־בניין בחנויות רוצץ

 גדולה כמות חנות בכל ורוכש
 נשאל כאשר ברזיליות. של

 :השיב להן, זקוק הוא מה לשם
 דגם על עכשיו עובד ״אני

 תשמשנה והברזיליות מסויים,
לעצים.״ בצמרות אצלי
 מח־ של החדש המנהל 81

טוב בטלוויזיה לקת־החדשות
ה בהדלפות. לוחם פער יה

 וכל לתפקידו, נכנם שבוע
 מה אצלו לגשש שניסו ידידיו,

 בתגובה זכו תוכניותיו, הן
 כך כל תגובה!״ ״אין אחת:

 ״מיד :טוביה מספר ? למה
 פגשתי לתפקיד שנבחרתי אחרי

 רשות־השידור, מבכירי אחד את
 הם מה ,אז אותי שאל והוא

 לך שייהו החדשים הרעיונות
 לו,ולהפתעתי עניתי ?׳ בעבודה

 בעיתון יומיים כעבור ראיתי
 מאז שסיפרתי. מה כל את

 משהו, אחליט שאם החלטתי
 רשמי, באופן כך על אודיע

להדלפות.״ אזדקק ולא
 ייגאל כי נאמר תמיד 8'

 השבוע עיוור־צבעים. הוא ידיו
 לכך. אישור באי־הכנסת מצאו
אל בטעם תמיד הלבוש ידין,
 מיק- לובש כשהוא הופיע גנטי,
ו חליפת־סאפארי של טורן

 תפורים היו שניהם מכנסיים.
ב היה המיקטורן אך היטב.

 והמכנסיים ירוק־עשב, צבע
 צבעים שני — אפור בצבע

ב זה. את זה תואמים שאינם
 אשתו, כי ידידיו טענו שעתו

 את לסמן נהגה ז״ל, כרמלה
 וחליפותיו עניבותיו חולצותיו,

 אותם להתאים יוכל שהוא כך
לזה. זה
 יעקוב הד״ר הכלכלן 8!

 מיש- מ,נכ״ל שהיה מי ארנון,
ה שני על מספר רד־האוצר,

 זה. עם זה ששוחחו קשישים
 פעם רדפנו איך זוכר ״אתה
 אחד שאל הבחורות?״ אחרי
 אבל ״כן, השני: השיב מהם.
מדוע.״ זוכר איני
ל המועד הגיע כאשר 81

 אי-האמון הצעת על הצביע
אמ לח״כ הסתבר לממשלה,

 הוא רק כי רובינשטיין נון
 סיעתו. חברי ששת מבין נוכח
 וירשובסקי, מרדכי ח״כ

 לפני קלה שעה באולם שהיה
ההצ אחרי רק וחזר נעדר כן,

 :וירשובסקי התנצל בעה.
 חור״ ייגאל השר ״כשעלה

 נאום־התשובה את לנאום כיץ
למקום הלכתי למתווכחים,

 יגמור שהוא ידעתי לא מסויים.
 אחד לו השיב מהר.״ כל־כך

 אל נואם, ״כשהורביץ הח״כים:
 שר־ מסויים.״ למקום תלך

ה נאומיו בשל ידוע האוצר
קצרים.
 על בכנסת דיברו כאשר 81

 לטריליון המתקרב התקציב,
שק מיליארד 100 (או לירות
 גירעון ח״כ נזכר לים),

 של בחדרו פעם שהיה האוזנר
 אשכול, לוי דאז, שר־האוצר

בי בכיר קצין־מישטרה כאשר
 עבור לירות מיליון ״רק״ קש

 לו השיב מסויים. פרוייקט
 לספור פעם ״ניסית אשכול:

?״ אחת לירה של שטרות מיליון
 יצ" ח״כ של בחוג־בית 8!

 של בביתם שנערך רבץ, חק
הק חורט, ועמום שושנה

 כי וציין דברים המארח דים
 רבין: אמר ברבין. תומך הוא

 בעמידה, דיברת שאתה ״כיוון
 נשיא אתה כי אני. גם אעמוד

ב לומד יוכל ובני הטכניון,
 להזיק רוצה לא ואני טכניון

לו.״
 בר־עם, עוזי ח״כ 8!

 במיפלגת־ ירושלים מחוז מזכיר
 הישיבות לאחת הביא העבודה,

 הקטן .4ה־ בן בנו ניר, את
 חוסר והפגין בכיסאו העת כל זז

 לו אמר סביבו. בנעשה עניין
 כאן הושיבו אותי ״גם עוזי:

 שנים, הרבה לפני הכיסא, על
 מעניין הרבה. זזתי אני וגם
בעתיד.״ איתך יהיה מה

יחז ח״כ נשאל כאשר 8
 ועדת- בישיבת פלומין, קאל

פצ ״איזה הכנסת של הכספים
 ענה: היום?״ זורק אתה צה

בשבתון.״ אני ״היום
ה סיעת של בישיבה 81
 חריש מיכה ח״כ ביקש מערך

 הסוציאלי הסעיף את להחזיר
 ח״כ התנגד לכד ההפלות. לחוק
 אמר הכהן. מנחם הרב

 כנראה אנחנו ״מנחם, חריש:
 לו השיב שונות.״ בחתונות

 הסתובבת כבר ״אתה הכהן:
?״ שם הייתי לא שאני בחתונה

 שהתפנה המקום על 8!
ל הכנסת של בוועדת־הכספים

 זאב ח״כ התמודדו המערך נציג
 אבר־ וח״כ גשר מקיבוץ כץ
 נחל- מקיבוץ כץ־עת הם
 רוטציה. על הוחלט לבסוף עוז.

 :בר־עם עוזי ח״כ כך על העיר
כץ.״ סתם כתוב יהיה לא ״שרק
מבקר שריי יוסי ח״כ 81

 בתוכנית בגלי־צה״ל, תיאטרון
 השבוע אך משתיים. שעתיים

 תיאטרון בביקורת לתחרות זכה
אמו עדי ח״כ עמיתו מצד

 בבכורת שנכח אמוראי, ראי.
הבי בתיאטרון העתיק הרובע

הטל כתב על־ידי נשאל מה,
 ואמנות, תרבות לענייני וויזיה
 על דעתו מה ארבל, עמוס

 — השיב אכן והוא ההצגה,
ובאריכות.

 על המערך בסיעת בדיון 81
 פרלמנטריות לישכות הקמת

 עוזי ח״כ אמר הארץ ברחבי
 ניסיון פעם ״עשיתי בר־עם:

טיפו היו שבאו אותם אך כזה,
 עזרה או הלוואה שרצו סים

 ח״כ ■לו העיר במשכנתה.״
באו לא ״מופרעים :רבין
 באים ״אלה :עוזי ענה ?״ אליך

 פרלמנטריות.״ ללישכות רק לא
 לישכות שתחת הציע עוזי

 לביקור הח״כים יצאו כאלה
 אמר תעשייתיים. במיפעלים

 לפי לנהוג ״צריכים :שריד ח״כ
 במקום לבקר צריך שלא הכלל
 משה ח״כ פעמיים.״ אחד

הדיון את להפסיק הציע שחל

יום, מדי מוזמן הוא שאליהם הרבים האירועים לאחד בא ראש־הממשלהבגין מוחם
 החליטו הערב ומארגני נאותה, במה היתה לא במקום דברו. לשאת כדי

 ראש״הממשלה צבעוני. שטיח עליה שמו בלתי־מקושטת תיראה שלא כדי לראש״הממשלה. במה לאלתר
 ראש־הממשלה מישרד מנכ״ל ומד לידו מיטה. על עומד הוא כאילו נראה הוא בצילום אן הבמה על עלה
מעריץ. במבט בו מתבונן כשהוא שוופס, מתי מישרדו עובדי על־ידי המכונה שמואלביץ, מתי

 אוחז כשהוא בירושלים, רדו
 בוקר לידו. יושב ונהגו בהגה
 של מכוניתו אותו עקפה אחד

 שוס־ אליעזר שר-הבריאות
 לשלום, שנופף ונהגו, מלן,
 מסיע השר את לגלות נדהם

נהגו. את
ה של המישנה בוועדת 8!

 של המצע את המכינה וועדה
הבחי לקראת מיפלגודהעבודה

 גלילי, ועדת הנקראת רות,
עומד גלילי שישראל משום

 קטנה. מסיבה המאוחד הקיבוץ
הצ לא אלון, רות האלמנה,

 עליה היה כי להגיע, ליחה
 הוועדה של בישיבה להשתתף
שהת אלון, של זכרו להנצחת

 של ילדיו בירושלים. כנסה
 השתתפו ויפתח, גוני אלון,

 רבין יצחק עם יחד במסיבה,
גלילי. וישראל
 ב־ הבחירות מערכת 81

 אל מתקרבת ארצות-הברית
הנשיא מסתער ועתה שיאה,

ה הקולות על קארטר ג׳ימי
 כדי ארצה, לבוא סיעתו חברי

 הצעת על בהצבעה להשתתף
 ארליך בממשלה. האמון אי

 ארצה, חזר ניריורק, על ויתר
 תום אחרי מייד לפאריס ויצא

המערך. הצעת על הדיון
 ברדיו בשידור אגב, 81
לה מבכר ״אני ארליך: אמר
 אפילו או בבית־סוהר סוהר יות

 שר- שוב להיות מאשר אסיר
האוצר.״

 ניו- במדינת המרוכזים יהודיים
 קארטר, של מתנגדיו יורק.

 טוענים רגן, רונלד תומכי
 אפריים הישראלי, שהשגריר

 בקאר־ תומך עכרון, (״אפי״)
 יצביעו זו תמיכה בזכות וכי טר

רבים. יהודים הנשיא עבור
 ראש־הממשלה, סגן 81

לבי הגיע ארליך, שימחה
 שהה הוא בארץ, חטוף קור

 אמור והיה בדרום־אמריקה
 להיפגש כדי בניו־יורק, לעצור

על־ידי הוזעק אך יורדים, עם

 כך לשם ולהקים זה בנושא
 ח״כ אמרה מיוחדת. ועדה

 יש ״לפעמים :נמיר אורה
 אליהן.״ בא לא שאיש לישכות

 הן ״אלה הכהן: ח״כ לה אמר
טובות.״ הכי הלישכות

 גירעון התמ״ת לשר 8'
 איסוף — תחביבים שני יש פת

 שנבחר מאז ונהיגה. מקטרות
 המונע נהג, לו הוצמד לשר
 אך הנהיגה. תענוג את ממנו

 הוא יום בכל מוותר. לא פת
למיש- שבסביון מביתו יוצא

 גבולות על דיון נערך בראשה,
 גבולות גם הנקראים ישראל,
 בני־הגנה. גבולות או ביטחון
 שלמה ח״כ העיר בוויכוח

ה את לשנות שאסור חילל
 ל־ לגרום שלא כדי הגדרות,

 אמר במיפלגה. חילוקי־דיעות.
 זאת בכל ״אני שריד: ח״כ

גבו להם לקרוא שכדאי חושב
גבוליים.״ לות

 של לאור הוצאתו לרגל 81
 המנוח, אלץ יגאל של הספר
הוצאת ערכה שלובים, כלים

9>2252 הזה העולם




