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 של הכספ-ם בוועדת 19

התק באישור שדנה הכנסת,
אמו עדי ח״ב ביקש ציב,
 אשר עד יתחילו שלא ראי
כש כעבור שר־האוצר. יגיע
 לאמוראי העיר השד. בא עה

 ח״כ הוועדה, יושב־ראש
 לא ״למה דורנץ: שדמה
 העיר יבוא?״ שהמשיח ביקשת

 מנחם הרב ח״כ כך על לו
 את להביא יותר ״קל :הכהן

המשיח.״ את לא המשיח, חבלי
 שלחל, משה הח״כים 11!

 ויר- מרדכי קורפר, חיים
 אברהם בץ, זאב שוכסקי,

 מאד שמחו כהן ויגאד מלמד
 במיזנוך הארוחות את לאכול

 ״אחרי :הסבירו הם הכנסת.
 שם ברלין, במיזרח שהיינו
ענ בגלל דגים, רק לנו הגישו

 המוגש האוכל כשרות, ייני
 ארוחת־ הוא במיזנון־הכנסת

מלכים.״
 נשיאות־ של בישיבה !■

 סדר־היום על עמדה הכנסת
 גורם ״מודעי :שנושאה הצעה

מז על־כך העיר לאינפלציה.״
 ראש־הממשלה, מישרד כיר

פשוט ״זאת ;אור: אריה

 לא פרס ושימעון רבין חק
 השיב: שנשפך, החלב על חבל

 אם אך נשפך, החלב ״אמנם
 שר־האוצר אצל החלב מחירי

 צריך עכשיו, כמו יקרים הם
שנשפכת.״ טיפה כל על לבכות

 בין האחרונה בפגישה 8|
 לשעבר לשר־החוץ אבן אבא
 לוי־ הנרי ארצות-הברית, של

 כל כי אבן הסביר סינג׳ר,
 היהודיים האישים של הגלריה
האמ בתיכנית תועלה בעולם

 לו אמר בהנחייתו. ריקאית
מת אתה ? ״באמת :קיסינג׳ר

 רכנו משהמ למלמל כוון
 אדכרט עד ישעיהו והנביא

קיסינג׳ר?״ והנרי איינשטיין
 גירעון התמ״ת, שר 81
ש בערב־ראיונות סיפר פת,
 ״הופעתי :דנציג איתן ערך

 הופעתי פעם שונים. במקומות
 הצעיר, השומר של בקיבוץ

שו של תקן על הייתי ושם
 כדי רק באתי דמארי. שנה
 סיכוי שום לי היה ולא לבדר,
אחד.״ קול אפילו לקבל
ה גוטמן, שימעון ■
 על-ידי חמותו ברצח נאשם

עם ערך חבילת־תופת, מישלוח

ר1 ! ^ נבון, אופירה הנשיא, לרעיית שנלוותה 1*11 |
לניחושים במצריים המסע בתחילת גרמה ■■1 • *! י

 שהיא מפני אופירה, של אחותה היא בי רבים סברו תחילה רבים.
 שראו היה מרן לאחר שלה. בצורת־הדיבור וגם בפניה לה דומה

 מטופחת תמיד שנראתה מפני ואיפור, לבוש לענייני יועצת בה
 זאת לא אינה ותכולת־העיניים אדומת־השיער רחל אולם וזוהרת.

 אופירה של ידידה מחוננים, לילדים מורה היא, זאת. ולא
הצורך. בשעת לה לעזור בדי אליה נלוותה והיא נבון,

 להיות היה צריך דפוס. טעות
גו חומייני (רוח-אלרה)

לאינפלציה.״ רם
 התק- על בכנסת בדיון 9!

 שולמית ח״כ אמרה
 לבדוק הזמן הגיע כי י3,

י כ * ^ ^  היישובים של המימון ע
 והישיבות. '^^!צאמונים א

בקריאת ני^־-הורביץ
 יישו־ בין הקשר ״מה ?"

 בק- לו השיב ישיבות?״
יעקו״ גד ח״כ ריאת־ביניים

הנקבה זה ״הישיבות :כי
 היא אלוני והרי היישובים,• של

!״שיוויון־זכויות בעד
 אבא ח״כ נשאל כאשר 8'

 במים־ בהתמודדות אם אבן
צ־י הח״כים בין לגת־העבודה

בבי שיחזור אנשי־המישטרה
 ביקש שם, היו כאשר תו.

 לבית־המע- איתו לקחת רשות
 אשתו לו ששלחה גלויה צר

המ החשד, פי על מחוץ־לארץ.
חמו כי חשדו היה לרצח ניע
 אשתו. לבין בינו מסכסכת תו

 להחזיק לו הרשו השוטרים
בגלויה.

 משראווי, סלומון |■
 כי סיפר המישטרתי, המודיע

 עם וחצי, כחודש לפני נשלח
 כנופיית־הפיצו־ גילויי תחילת

 על לחוץ־לארץ, ביפו, צים
 נראה השבוע המדינה. חשבון

 בבית־המישפט, שוב משראווי
בפא זמנו את בילה כי וסיפר

בהת לדבריו, עזר, שם ריס.
הפגנת־המחאה באירגון נדבות

ז׳בוטינסקי. זאב של יום־הולדתו לבבוד שערבו לחגיגה בא האנרגיה, שרי ע מוד חק יצ
השר: הסביר הרצועה, לפשר נשאל באשר רצועת־עור. ענד הימנית ידו על

 הגבס, את הסירו חודש לפני חודשים. שישה במשך בגבס היתה וזו ידי, את שברתי שנה חצי ״לפני
 בעוד רצועת־העור. את לענוד עלי זה, בטיפול לחבל שלא בדי פיסיותרפי. בטיפול נמצא אני ומאז

 בטבס, צחקו להט, (״צייצי״) ושלמה הוא מדוע כשנשאל הרצועה." את גם אוריד שלושה או שבועיים
רציניים.״ בדברים היום לטפל היחידה הדרך היא החיוך אך ביותר. רציניים עניינים על ״שוחחנו :השיב

 ב־ הפיצוץ על היהודים של
 קופרניק. ברחוב ביודהכנסת

 שעליו מכיוון ארצה חזר הוא
 סמים בענייני בתיקים להעיד
העיקרי. העד הוא שבהם

'״עו סכרין הפרקליט 8!
 משה כי מספר שראטר זי״)

 ברצח הנאשם קישינוכסקי,
ה כי בהודאתו סופר אשתו,

 רצונו. נגד לדירתו באה אשד,
ענ ללכת, ממנה ביקש כאשר

 ואני כאן, לי ״טוב : לו תה
 תוציא מתה רק כאן. אשאר

 הפרקליט: חייך מפה!״ אותי
 דבריה את לקח פשוט ״הוא

!״ברצינות

 צמיר, טוכיה החקיין 8!
 המישטרה חיילי לפני שהופיע

״שלו :לקהל בישר הצבאית,
מצטר חדשים מבדצדיקים שה
רפ הצבאית: למישטרה פים
 מפקד־ איתן, (״רפול״) אל

 מגדל- שרון, אריק צבא,
 מארגן־ הורביץ, וייגאל צנון,

צנע.״

המנ הציג ערב באותו 8!
 מנצח את טימור משה חה,

 יצחק סא״ל תיזמורודצה״ל,
 החייל ״זה במילים גרציאני,

מנצח!״ שתמיד בצה״ל היחידי
 שמו־ ישראל, קול איש ■1

 הזמרת את הרגיע טי,י אל
 בבנק כי לה ואמר חן י שולה

 מפורסם בעלה אין הפוטלים
 ושאלתי לבנק ״באתי כמוה.
 קורן. אבינועם יושב איפה
 אתה :הפקידים אחד לי אמר

 היפה של בעלה לאבי, מתכוון
 ?״ ימודית הטלוויזיההל מן הזו

״הגיע :שולה של תגובתה
מקומו.״ את יידע שאבי הזמן

 מן, חיה של מיטבחה 8!
ה יושב־ראש לישכת מנהלת
 הפך כדמן, יצחק כנסת,

 העיתונאים בין ביותר למפורסם
ב שישי יום בכל בירושלים.

 לארוחות אצלה מתכנסים ערב
עד מידע מועבר ושם קבועות,

 של שברומו עניינים על כני
איש של אמו היא חיה עולם.

לימור. מיכה הטלוויזיה
 עמליה העיתונאית 8!

 אה״ המיזרחן ובעלה, ארגמן
 להתגורר עברו כרגע, רון

 שכנ־ ברמת־השרון. חדש בבית
 אלבר־ חווה הזמרת תם,

 מסיבת להם ערכה •טטיין,
השכ כל את והזמינה הפתעה,

הבי השכנות מן אחת כל נים.
ידיה. מעשה עוגה אה

 מילר שרה האופנאית 81
אופ בעיצוב רק עסוקה איננה

 מיפלגת של הוועידה לקראת נה.
 מה את לומר החליטה העבודה

 ״אם שיר: בצורת לה שיש
 ותתפוצץ, לך אז נץ, רק אתה

 משתחץ. ופרם מתפרץ כשרבין
 את לבשו הגץ, את הדליקו

 מלחה־מץ כאן עשו השחפץ,
ל לי כולכם הממשה־לץ. וזו

 במי החץ, יורה אני רועץ,
 נוצץ. יותר ומי יועץ אבחר
 תמיד לקבל להתרחץ, אפשר

 על ונתלה בקץ שוב ואנו יהזץ,
עץ.״

! ל1' שוורץ, צבי עורן־הדין בעלה, עם באה וייצמן, וראומה דיין רות של האם ^
1 # י קורן. חנה הגרפולוגית עם אצבעות״, בחמש ״תרגיל צה״ל, גלי של לתוכנית ן ■11111 •

 ״בל ביניהם. הרומן התחיל איך שנים, 65 בבר הנשוי הזוג, את שאל (באמצע) פאר מני המנחה
 ובביתה בגימנסיה, הכרנו אז לדעת, באמת רוצה אתה אם אבל הזה', ב,העולם בבר כתוב הסיפור

 אומר לא ״זה :אשתו העירה בבסף." לחסון כדי שנשאנו, לפני עוד ביחד, להתגורר עברנו השמינית
החיים.״ לכל זה בי אז בבר ידענו התאים. זה לנו ביחד. ולהתגורר לעבור זוג לבל ממליצה שאני

2253 הזה העולם




