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ך האם ערו ה מעול ירוחם י ה. הפגנ די  בסעו
ד עבו שב! סל הותקן שחקן איזה ו א? בסי שי הנ

 שנים שלוש מלאת עם 9
מצ נשיא של השלום ליוזמת

 אד־סאדאת אכוור ריים
 בעת שצולם בסרט הנשיא צפה

 נראה בסרט בכנסת. נאומו
ל פתק מעביר וייצמן עזר

 סיפר אל־סאדאת כנין• מנחם
 היה מה שאל שפעם למקורביו

 לו והתברר הזה, בפתק כתוב
ממתי ״האם כתב: שווייצמן

ן״ חמישית מילחמה לנו נה
 פרי סמדר העיתונאית 9

 שנים, שלוש לפני כי מספרת
 הודיע מצריים שנשיא אחרי

 לבוא מוכן הוא כי בנאומו
הת בישראל, בכנסת ולדבר
 שבה ישיבה בתל־אביב קיימה

 אל־סא- מתכוון באמת אם דנו
 האלוף שאמר. למה דאת

 ראש אז שהיה גזית, שדמה
 :לעוזרו אמר אגף־המודיעין,

 המכשיר!״ את עכשיו ״הפעל
 ומן דממה, השתררה בחדר

 ה- מנגינת עלתה הרשמקול
לנו גזית אמר המצרי. הימנון
 ללמוד צריכים ״אתם כחים:

 שבוע תוך כי ההימנון, את
בארץ.״ אותו נשמע

 ח״כ הצביע לא מדוע ■1
 אי-אמון בעד אמוראי עדי

 שנערכה בהצבעה בממשלה
 התשובה את בכנסת? השבוע

ה בסיפור למצוא אפשר לכך
 פנתה וחצי שנתיים לפני בא:

 הצעירות המישמרות מועצת
 לחילופי למועצה קנדה של

 שעדי בישראל, ונוער צעירים
 מאז בראשה עומד אמוראי

 פלו־ יחזקאל ושח״ב 1973
הלי כנציג בה, חבר הוא מין
 המדינה היא קנדה אגב, כוד.

 צעירים חילופי המקיימת 12ה־
באו היה פלומין ישראל. עם
שר־האוצר סגן תקופה תה

 פלו- שיצא לפני לקנדה. איתה
 שאם לעדי אמר לחו״ל, מין

בממש אי־אמון הצעת תהיה
 לחו״ל, יוצא היה ועדי לה,

 למיפלגת־העבודה חסר יהיה
 שהוא מאחר אך אחד. נציג

קו שני של הפרש יש יוצא,
ב ועדי בחו״ל פלומין : לות

מ פלומין ביקש לכן ישראל.
 כזו, הצבעה תבוא שאם עדי
 אמוראי להצביע. עדי יבוא לא

 מיפלגת־העבודה, ראש אל פנה
 את לו והסביר פרם שימעון

ל אותו היפנה פרס הבעיה.
 בכנסת, סיעת־המערך ראש
 מצי־ שחל, *מחד. משה ח״כ
 פלו- וגם זה, לתנאי הסכים דו,
 אישור וקיבל עימו שוחח מין

הצ כשהובאה השבוע, להסכם.
 עיכבה לכנסת, אי־האמון עת

 24ב־ ההצבעה את הקואליציה
בתק סעיף ניצול תוך שעות,

שרירו החלטה המאפשר נון
 על שכעס שחל, כזאת. תית
 ״אם :הליכוד לאנשי אמר כך,

 נפר הנוהג, את מפרים אתם
 אמוראי ועדי אנחנו, גם אותו

 כאשר הממשלה.״ נגד יצביע
 גרו־ פסח לח״כ אמוראי פנה
 מפירים מדוע אותו ושאל פר

 לו אמר שנים, 32 של נוהג
לעשות יכול ״הרב :גרופר

לאמו הודיע שחל דבר.״ כל
 למחרת להצביע שעליו ראי

ש לו השיש אמוראי בכנסת.
 אך אותו, מבין אמנם הוא
 פלומין עם שעשה ההסכם את
 הדחתי ״אני להפר. מסרב הוא

 אפר ולא לחדל, לצאת אותו
 אמוראי אמר לו,״ הבטחתי את

 פנו סיעת־המערך חברי לשחל.
 ״בגללך לו: ואמרו לעמיתם

ה ממשלת את לסבול נצטרך
 עדי אך שנה,״ עוד ליכוד

ההצבעה לפני ערב נכנע. לא

 רוב.״ לנו יהיה יהיה שלא
 לברר עקיבא אל מיהר עדי

 עקיבא נכון. זה אם עימו
ה נכון. זה שאכן לו השיב
ועקי השתתף, לא עדי : סיום

ש פלומין, יחזקאל נמנע. בא
 שמע השישי, ביום ארצה חזר
 כדי לאמוראי וטילפן כך על

 ההסכם שמירת על לו להודות
ביניהם.

 פלומין יחזקאל ואילו 9!
ה האדם הייתי ״אני מספר:

 מכיר אני בקנדה. ביותר שקט
 את לי נתן הוא ואם עדי, את

 משד. של בנוכחותו שלו המילה
 שמח אני שקט. אני אז שחל,
 שלא למרות בלחץ, עמד שעדי

 זה בו. שיעמוד ספק לי היה
 ה־ פעם שאמר מה לי מזכיר

 כאדר: יוחנן ח״כ-לשעבר
 אך במיפלגתי, לי יש ״חברים
אח במיפלגות לי יש ידידים
רות.״

 בחו״ל המישלחת עם 8!
 במטה־הבחירות פלומין ביקר

 רגן, רונלד הנשיא־הנבחר של
 ״מה יום־הבחירות. של בתומו
 אחוז 50ש־ הוא מעניין שהיה

ניצ את במקום החוגגים מן
חר יהודים היו רגן של חונו
 על ופיאות. קאפוטות עם דים,
ב הבחנו למטה הכניסה דלת
למ להכניס שלא שקרא שלט
כפ גם בלתי־כשר. אוכל קום

 ראיתי רגן של שמו עם תורים
איי הם אך החולצות, על שם
 כמו רייגין, בעברית אותו תו

באידיש.״ גשם המילה
 הביקורת בעיקבות 1!

 ששגריר־יש־ על־כך בעיתונות
 אפרים בארצות־הברית, ראל

מג־ יצר לא עכרון, (״אפי״)

ופחות״נוצץ נוצץ אירוע לכל כרגיל מוזמן בישראל, מצריים שגריר 11וד111״1|1'¥1< ך 1111
ו 111 1171 11111 ראובן לצייר לתערוכת־הזיכרון בא הוא הפעם בתל-אביב. המתקיים \

 שכולנו השלום את בדיוק צייר ״ראובן :לאסתר אמר מורתדא אסתר. אלמנתו שאירגנה רובין,
 שמחה הארץ הדדי, בכבוד ומתפרנסים עובדים בשלום, וערבים יהודים חיים בציוריו כי בו, רוצים

להגיע.״ מנסים אנו לכך והרי בצבעיהם. משגשגים ופר.יה פרי נותנים עציה ועליזה,

אמו ארליך. שימחה דאז,
 אז, לקנדה לבוא הוזמן ראי
 בעניינים טרוד והיה מאחר אך

 עורך־הדין אל פנה אחרים
ש המפד״ל, מן חאן אריה

שבו לפני לשם. במקומו יצא
 לצאת אמוראי הוזמן עיים

היש המישלחת בראש לקנדה
אח עיסוקים בגלל אך ראלית,

ש לפלומין, הפעם פנה רים
 שיעמוד סגן־שר, אינו כבר

וייצא המישלחת בראש במקומו

 לאמוראי ארליך שימחה בא
מפר אתה ״למה לו: ואמר

 נרעש עדי לפלומין?״ הבטחה
 לארליך: אמר אלה מדברים

 שהייתי מאז אותי מכיר ״אתה
אצ שלא יודע ואתה ,10 בן

 :ארליך לו סיפר אז !״ ביע
" ח״כ עם הסכם ״עשינו קי  ע

 תצביע, לא אתה שאם נוף כא
 אך בהצבעה. יימנע עקיבא גם
הממש נגד תצביע אתה אם
איך בעדה. יצביע עקיבא לה,

 הנבחר הנשיא עם נאותים עים
 אבא ח״ב נזכר רגן, רונלד
 שר־החוץ היה שכאשר אכן,

 ברגן אז פגש הוא ישראל של
 אז קליפורניה. מושל שהיה
 הישראליים בעיתונים שאלו
 עם במגע שר־החוץ בא מדוע
 לו שאין ריאקציונר, מושל

פוליטי. עתיד כל

 נשיא- ביקר כאשר 91
בבית נכון יצחק המדינה

 הבכיר הצוות עם ונפגש ברל
 בסביבה ראה שם, המורים של

 ״תגיד :נבון לו אמר צלם.
 לצלם, מתחיל אתה מתי לי

 לשתות אוכל שאחר־כך כדי
בנחת.״ שלי הקפה את

 בעת שעבר, בשבוע 81
בירו סאקר בגן כדורגל אימון
 רעיית למקום הגיעה שלים,

 עם נכון אופירה הנשיא,
 כוכב לכם ״הבאתי ילדיה. שני

 ,נזישל למאמן אמרה חדש,״
 לשחק משתוקק ״ארז פורטל,
 עבורו חיפשנו ומזמן כדורגל,
במיש־ אמנם מתאימה. מיסגרת

 יצחק הכנסת, יושב־ראש
 את זורקת את ״אם :כרמן

 יישאר מה עכשיו, הפנינים כל
 לו ענתה שלך?״ לנאום לך

באמתח דאגה, ״אל גרוסמן:
 יקרות ואבנים פנינים עוד תי

לרוב.״ אחרות
חשאי יהודה ח״כ 8

 שר־הבריאות, אל במיכתב פנה
מ וביקש שוסטק, אליעזר

 לנכד, רכב בקבלת עזרה מנו
 הוא .1007,־ של נכות בעל
 קצר זמן כעבור בשלילה. נענה
 על סיפר חשאי הנכה. נפטר

הגיב נפגשו. כאשר לשר, כך

ה מן יצא סגן־ראש״הממשלה,ארליך שימחה
 אי־האמון הצבעת אחרי מליאה

 רוצים שהם לו ואמרו אליו ניגשו הטלוויזיה אנשי בכנסת.
 שפחו כי להם התברר להתראיין, עמד כאשר אך אותו. לראיין

שירוצו עד קמעה, להמתין ממנו ביקשו הם המיקרופונים. את
 רונן יורם בחברת שעה, כחצי בסבלנות המתין והוא אותם, להביא

למקום. המיקרופונים את הביאו אשר עד מהטלוויזיה,

 כדי סל, לו התקנו הנשיא כן
 דווקא נתפס הוא אבל שיקלע,

וחצי. 7 בן הוא ארז לכדורגל.״

 אורי נשאל כאשר 8!
 ב־ חיפה מחוז מזכיר אגמי,

 עברו מהו מיפלגת־העבודה,
איש ״אני :ענה הפוליטי,

 פיג־ קצת עם מפא״י-לשעבר,
רפ״י.״ של מנטים

אי עם בערב־ראיונות 9!
 שר־האנרגיה- אמר דנציג תן

 על מודעי יצחק והתשתית
 ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 לשון חד הוא ״משל ז משל
 הוא אך לדבר, צריך כאשר
 שלו ההפגנות את לעשות צריך
 מחירי את כי הסעודית, בערב
שם.״ קובעים הדלק

 האנטומיה בחוק בדיון 9!
 בכנסת, שהתקיים והפתולוגיה,

 גרוסמן חייקה כח״ קראה
לה העיר רבות. קריאות־ביניים

נפ כך ״אם :שוסטק כך על
הבעיה.״ תרה

! הם- פרם שימעון ח״כ 9:
 מדוע ישראליים לסקרנים ביר

האינ הקונגרס משתתפי נראו
בספ הסוציאליסטי טרנציונל

 בתמונות- חייכניים תמיד רד
שהת פעם ״בכל הטלוויזיה.

ה אל אנשי־הטלוויזיה קרבו
 סיפרו הם בקונגרס, משתתפים

 שייראו כדי לזה, זה בדיחות
 וילי מחייכים. בטלוויזיה
 הבדיחה את לי סיפר כרגדט
 לשמים בא האפיפיור הבאה:

 זמן כמה אלוהים את ושאל
לכמ יתירו אשר עד יקה עוד
אלו לו השיב להתחתן. רים
שאתה זמן כל ״לא : הים

 האפיפיור שאל אחר־כך חי!״
 כהג־ לכהן לנשים יתירו מתי

 ״לא :אלוהים לו אמר מוניות.
 כאשר חי.״ שאתה זמן כל לא

 אפיפיורים עוד יהיו אם שאל
 ״לא אלוהים: לו ענה פולניים,

חי.״ שאני זמן כל
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