
 אילם איש של דזבו־ת להיות זה איך
הורביץ ״גאל של אחי! את מגרה וסי

 נשיא־המדינה, רעיית 8!
 25 לפני היתד, נכין, אופירה

 ״במחנה הירחון כתבת שנים
 פנו שבועות כמה לפני נח״ל״.

 ממנה וביקשו הירחון מן אליה
 והפעם עבורם, ולכתוב לחזור

ה בין ממצריים. חוויותיה על
 ״ג׳יחאן אופירה: כתבה יתר

 ישבנו ואני (אל־סאדאת)
מת ספסל על להמולה מחוץ
 :אמרה ג׳יהאן ושוחחנו. נדנד

 שנים עשר לפני חושב היה מי
 :לה אמרתי ? הזה לרגע שנגיע
 עשר בעוד יהיה מה מעניין
 בואי :ג׳יהאן ענתה שנים.
 בעוד פה שניפגש נדר נידור
 למינחת כשיצאנו שנים. עשר

 מעלי אחת כל קטפנו המסוקים,
 שי. לזו זו ונתנו הקלמנטינות

 העלים את לשמור הבטחנו
 שנים, עשר במשך ספר בתוך

 זו בחזרה העלים את לתת ואז
 שלי היפות החוויות אחת לזו...

 של הולדתו בכפר הביקור תיה
 שבו אל־סאדאת, אנוור

 היום. עד המישפחה מתגוררת
 פני, את קיבלה סאדאת גברת

הכני ואף בבית אותי הובילה
 שלה לחדרי־השינה אותי סה

 שהתנצלה, לפני לא בעלה, ושל
 אל אוי, עקרת־בית: כל כמו

 לא אנחנו הניקיון. על תסתכלי
 ישנו רק עכשיו, כאן נמצאים

 עוזרת. לי ואין אתמול, כאן
ו אותה להביך רציתי לא

 איזור־ פני על לעבור חשבתי
 כשעברנו אך ביעף, המגורים

 המזכירה קראה האמבטיה ליד
אוה שאת אמבטיה זו שלי:

 וראיתי פנימה הצצתי בת.
 האהוב הצבע סגולים, אריחים

בבית.״ הרגשתי עלי.
 של 62ה- הולדתו ליום 8!

 אל־סא- . אנוור נשיא־מצריים,
ראש־הממשלה לו שלח דאת,

צ־ ד״ר במצריים, קרטית  מו
ה בעיקבות כי חליל, טפא
 ישראל. על כותב שהוא ספר
 הבדל שיש למסקנה הגיע הוא
 וישראלים. יהודים עברים, בין

 הד״ר שר־הפנים, זאת שמע
 ״אלה לו: ואמר בורג, יוסף

 הם שאצלנו אלמנטים, שלושה
הקדוש.״ השילוש

 אבא לח״כ נודע כאשר 8'
 על ספר כותב חליל כי אבן

 התפוצות בבית וביקר ישראל
 עימו להביא דאג בתל-אביב,

 לנמל־התעופה, .עמי ספרו את
 התנצל אבן ממנו. נפרד כאשר

ב מדי, יותר שוקל ספרו כי
 הוא חליל של שתיקו שעה
 הרגיע חליל אך עמום. כבר

 עובי על תתנצל ״אל אותו:
 יש כי אשם, לא אתה הספר.

אל ארבעת של היסטוריה לכם
שנה.״ פים
נער עת שעבר, בשבוע 8׳
 מיפלגת־העבודה, ועידת כה

 במים־ בכירים פעילים נמנעו
 שבאו צירים, בביתם לארח לגה

ה בין לעיר. מחוץ לתל־אביב
 צירים לארח שהסכימו מעטים
 בר־ חיים ח״כ היה בביתם

 בביתו לארח גם שביקש לב,
אחד. ערבי ציר
 על יורדים בתוכנית 8!

ץ המנחה שאל השבוע ר  י
 יצחק של הדוברת את לונדון

ץ ה שני בין ההבדל מה רב
 בפנטהאוזים הגרים מתמודדים

 ניכה לו ענתה ברמת־אביב.
שאנחנו לי ״נדמה :לניר

 שבקוד־ משולש, על מדברים
 מתגורר לונדון גר.״ אתה קודו

באפקה. בווילה
 זה איך לניר כשנשאלה 8
אילם, איש של דוברת להיות

 מכובים, האורות אצלי, דולק
 מרקיע שלי הטלפון חשבון רק

לשחקים.״
 יועצו חכם, חיים אל 8

 הור־ ייגאל שר־האוצר של
ץ, ו מישרדי-פירסום פנו בי
 השר לפני שימליץ לו הציעו

תד לשיפור קורסים כמה על
 סיפר כאשר בטלוויזיה. מיתו
 לו ענה להורביץ כך על חכם

— יפה אותי ״לעשות השר:

 אתם ״מה הדר: ענה לשוחח.
 הרליץ אסתר ן ממני 6רוצי

 כל בי ומתגרה לידי יושבת
יהו ח״כ כך על העיר הזמן.״

 בר- חיים לח״כ חשאי דה
 עדיין אסתר איך ״תראה לב:

 עמום.״ את לגרות מצליחה
 של האחרונה בישיבה 8'

שי הכנסת של ועדת־הכספים
 כ- מלמד אברהם ח״כ מש

ח״כ של במקומו יושב־ראש,

 קופמן הציע משוחררים חיילים
 לאותם רק לא הטבות לתת

 אלא בתעשיה, לעבוד ההולכים
 אמר בים. שעובדים לאותם גם

 צריך הגיון אותו ״לפי :פלומין
 ישראל, עם לכל הטבות לתת

 בלופט־גאשפט עוסקים כולם כי
 אוויר).״ (עיסקי

 על פלומין כשנשאל 8'
 חיוב רושם הוא כרטיס איזה

משקיע שהוא שעות־עבודה של
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 בסף השקיעה שלנו ״החברה :הסביר בוהמיינים ולחברת לו מה נשאל באשר הבוהמה. אנשי של
 הקבלן משמאל חוגגת.״ הבוהמה איך לראות באתי ולבן באן, שנעשו הישראליים הסרטים באחד

קישון. אפריים גיסו, כמו בכתיבה, ולעסוק הקבלנות מעסקי קצת לנוח שהחליט ליפוביץ, צבי

 מיברק-ברכד, בגין מנחם
 עליזה. רעייתו ובשם בשמו

 את גם לברך שכח לא בגין
עמי על ג׳יהאן, הנשיא, רעיית

 התואר במיבחנה בהצלחה דתה
באוניברסיטה. שלה השני
 בארץ, האחרון בביקורו 8
 מיפלגת־העבודה, ועידת לרגל
הדמו המיפלגה מנהיג סיפר

 לא־כל-כך הוא ״רבץ ענתה:
אילם.״

 חיקתה תוכנית באותה 8'
 ״מאדם את מיכאלי ריכקה

 מרים השחקנית שיבוטרו״,
 בצבע פיאה חבשה היא פוקס.
 שי- ״אדון אל טילפנה ג׳ינג׳י,
 כבר ״אני לו: ואמרה בוטרר׳
לא התנור בחושך, יושבת

 נולדתי. ככה כי יצליחו, לא הם
 בעיני אחרת דמות לי ולעצב

 אחר ייגאל שיהיה כדי הציבור,
 איינני — ברחוב ואחר בבית
 האמינות.״ לי חשובה רוצה.

להצעות. סירב הוא
 מיפל- לישכת בישיבת 8!

 עמום בח״כ גערו גת־העבודה
יפסיק כי ממנו ודרשו הדר

 נוכח שלא לורנץ, שלמה
 בענייני דנו ישיבה. באותה

 את לסיים רצה מלמד הבורסה.
 שתאפשר בהחלטה הישיבה

 הד״ר הבורסה, ליושב־ראש
 להתחיל חת, (״אירי״) יצחק

להנ חדשות הנחיות להפעיל
אמו עדי ח״כ הבורסה. הלת

 אלה, להנחיות שהתנגד ראי,
ב שחלו השינויים את ניצל

 אותה של סדר־היום קביעת
 לא וזה מאחר כי וטען ישיבה

 אי-אפשר סדר־היום, על היה
 תמכו ישיבה. באותה להחליט

 וח״כ פלומין יחזקאל ח״כ בו
 שריר. (״אברשד,״) אברהם
 עמוס ח״כ במלמד תמך לעומתם

 ״לעמוס :אמוראי לו אמר הדר.
 אופוזיציוניים מניעים אין הדר

 האופוזיציה לבקשות־האוצר.
 שבין קואליציה היא בוועדה

 הנוגע בכל למערך הליברלים
ה שר-האוצר של למדיניותו

 של אחיו הוא הדר נוכחי.״
הורביץ. ייגאל שר־האוצר,

 קיבוץ חבר כהן, רן 8
 של״י סיעת וראש גן־שמואל

 אהרון כי טוען בהסתדרות,
 מכו־ על ויתר אבד־הצירא

 אינו ״בשבת שלו. נית־השרד
מש הוא הימים ובשאר נוסע,
מישטרתי.״ ברכב תמש

 בוועדת־הכספים בדיון 8!
אפש הורדות על הכנסת של

 מוצרים על מיסים של ריות
 חיים ח״כ שאל בני-קיימא

סמן הטל בין ההבדל מה קו
 הגיב לטייפ-ריקורדר. וויזיה

 פלומין: יחזקאל ח״כ על־כך
 אבו־חצירא. אהרון את ״תשאל

 בזה מבין הוא לך, יגיד הוא
עכשיו.״

ל- הטבות במתן בדיון 8!

 רואה־חש־ והוא מאחר בכנסת,
 ״זה :השיב במיקצועו, בון

אבודים.״ חובות של סעיף אצלי
 הכלכלי המצב בעיקבות 8!

ל רבים ישראלים גילו בארץ
 צמח, מיונה הסקרים עורכת
 המועמד כי חדש, סקר שערכה
 הוא שר־האוצר לתפקיד שלהם

 שהיה מי ספיר, פינחס כיום
 שנפטר — בעבר שר־האוצר

שנים. מיספר לפני
מרד סגן־שר-הביטחון 8'
 בהאחזות ביקר ציפורי כי

ב ספק והעיר, ג׳ בית־רימון
 ״צריך בצחוק: וספק רצינות
 ההאחזות של הרכב את להחליף

לסוסים.״
 לעונש הטיעון בשעת 8!

 עקי" הקברניט של במישפטו
 כעד-אופי העיד פרסמן, כא
 הר״רב. רפי אל־על איש

 חיפש עדותו את שסיים אחרי
 מלא שהיה באולם, לשבת מקום
 מקום מצא ומשלא פה, אל מפה
ה הנאשמים. ליד ישב אחר

 אליו חייך אידן מנחם שופט
 במקום תשב ״אולי לו: ואמר

 בטעות יכול עוד אני אחר?
 אחרי למאסר.״ אותך לשלוח

 מקום, מצא ולא חיפש שהר־לב
 דבר, ״אין השופט: לו אמר

 לשבת יכול אתה בסדר, זה
 אעצור לא הנאשמים, ליד

___ אותך.״
 אברהם הפרקליט 8

 בימים מסתובב לנדשטיין
 בית- במיסדרונות האחרונים
 רעיון- על לכל ומספר המישפט
 מציע הוא $לו. חדש פירסום

 . דיסקונט ובנק לאומי בנק כי
האמריק השגרירות ליד יתלו
 ״ויזה האומר: גדול שלם אית

מכסף״. טוב יותר
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