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 צדוק וחיים א1לייצ שצר א1ה ,!■ישראל הנוער
ת ללמד כדי המישפטים ד ישר לים חזר בי ר ע

 אופירה הנשיא, רעיית ■1
 לארצות- השבוע נוטעת נכון,

 מיוחד אות תקבל שם הברית,
 הילד. לשיקום תרומתה על

 ב־ להרצות מתכוננת אופירה
לכבו שמכינים ארוחת־הערב

 ״נת־ *!״,ר. שימלה מילבד דה•
 זו, ארוחה לכבוד ילד, *דד.

 עימד, לוקחת שהיא הבגדים
חדשים. אינם

 יצחק המישפטי, היועץ 9!
אמ עורד־הדין נדהם. זמיר,

 כדי אליו שבא זיכרוני, נון
 קצין־ פרשת על עימו לשוחח

 בשיחזור שהשתתף המישטרה
 לו הודיע כרנס, עמוס של

 למישרד־ חזר צדוק שחיים
 אחד על :עובדה המישפטים.

 הודעה, תלוייה בבניין הקירות
ל שרוצה שמי נאמרה שבה

 יפנה ערבית ללימוד הירשם
להי הלך זמיר צדוק. לחיים
 — כתוב שזה בעצמו ווכח
 פקיד לו שיש לו נודע וכך

 לא זה אבל צדוק. חיים בשם
 להיות המקווה צדוק חיים אותו

ה בממשלה שר־המישפטים
באה.

המפור צדוק חיים אגב, 0!
 השתתפותו את חידש סם

אי־ ,באפקה האזרחי במישמר

 עצמאית) (רשימה מר״ע ״סורו
טוב.״ ובקשו
 שלל יעקוכי גד ח״כ !■
 ש־ ־״טשרוח את וכל מכל

ל ד ^ פ3 שי  בארמון התארח ל
 כמה ״עד במרוקו. חסן המלך
 אלרגי שימעון יודע, שאני
 אמר. עץ־ארז,״ של לריח
 שהביא לתיאור בכך רמז הוא

 על האחרון בסיפרו דיין משה
 המלך. בארמון עצי־הארז יריח

 כמה יש חסן שלמלך מובן
ארמונות. וכמה
 פרם, שימעון של אשתו 0

 אלה. בימים ביותר עסוקה
ה בנכדתה מטפלת סוניה
 צכיה שבתה בעוד פעוטה,

 בארצות־ מסיימת (״צוקי״)
 עבודת־הדוקטורט את הברית

בע השוואתית. בספרות שלה
 רופא, שהוא צביה, של לה

 בבית- כיום ועובד ארצה חזר
 כאשר תל־השומר. החולים

 עושה לתיספורת, זקוק -בעלה
בעצמה. סוניה זאת

 לביטוח־ המוסד דובר 8!
 עוזרו שהיה קול, 3ד לאומי,

 ארידור יורם שר־האוצר של
ב השבוע התלוצץ ושהתפטר,

 בארץ מגדלים ״למה : כנסת
״1 לייצוא ו הנוער את

 של שמו להנצחת הוועד בראש
 הכי*־ ד.הד על והושיב אלון,
 פולגת, ״נכ״ל ת1* ה7ד,* אות

 דקות כמה פולק. ייצראל
 ושומר־ ,הנשיא הגיע זה אחרי
 והסביר פולק אל ניגש ראשו

 את לפנות חייב הוא כי לו
 אינו כי לו אמר פולק המקום.

 אותו שהושיבו משום קם,
 יצחק ח״כ קם אז במקום.
אח שורות כמה שישב רבץ,
 ל־ מקומו את והציע ריהם,

ל הנשיא. של שומר־הראש
 הנשיא, ליד פולק ישב בסוף
פולק כי הוכרז הבמה ומעל

 הישיבה. יושב־הראש יויא *ם
 ה־ ״לא, :פרוש ח״כ השיב

 חיים ח״כ הוא יושב־ראש
 :מלמד התלוצץ קורפו."

 מי אבל ראש, ההולך ״הוא
?״ היושב־ראש

 משמש הכנסת מישכן 0'
ול לתיירים מרכזית אטרקציה
 לסייר יכלו עתה שעד מטיילים,

 לאחרונה חינם־אין־כסף. בו
 דמי־ לגבות הרעיון הועלה
 לסייע כדי למישכן, כניסה

 מצו־ שבה התקציבית במצוקה
מזכיר־הכנסת, הכנסת. ייה

 מדאיג כל־כך לא באינפלציה
 הוא אותי שמדאיג מה אותי.

אחרינו.״ נמצאים שהתורכים
 מטודההסברה יושב־ראש 01

 (״ויויאן״) חיים המערך, של
כל להשתמש הציע הרצוג,

 מדברי בפארפרזה הליכוד פי
״אם :םטיבנסון עדליי

כז עלינו לספר תתחילו אתם
 את עליכם נומר אנחנו בים,

!״האמת
ה שר ניכנס השבוע 01
אבו־חצירא אחרון דתות,

במקום וישב מיזנון־הכנסת אל

עיוור, נפה־צה״ל (מימין),יעקובוביץ
ש המרתון בריצת השתתף

 לריצת, אליו הצטרף מידידיו אחד בתל-אביב. השבוע
 להנחות כדי יעקובוביץ, של מכנסיו לחגורת עץ של

 הסוף, עד הקילומטרים 42 כל את רץ הוא הריצה.
בתל״אביב. ״בית־הלוחם״ של הנכים את ייצג הוא במרתון

 מ?
יי־הן

 אם נשאל הוא .
 או בשטח להסתובב

 שהוא והשיב במישרד,
 באחד במישרד. לשבת מעדיף

 אשד, אליו ניגשה הערבים
ספר־ את לעדכן ממנו
 היא המישמר. של

מחו צדוק, ״אדון :לו אמרר,
 לעשות כיצד לך להסביר בתי

 ״אה, :צדוק לה ענה זאת.״
״1 אני מי יודעת את אז

 הציע אגן אבא ח״כ 01
ב למאבק הבאה הסיסמה את

:דיין משה ח״כ של תנועתו

 במזנון לשוחח רצה קול 0!
 גם בעבר שהיד, ארידור, עם

 הסתפק זה אך האישי, ידידו
 ״:מאז : קול גילה חטוף. בשלום

 לא פשוט הוא שהתפטרתי,
אתי.״ מדבר

 אלץ, ליגאל באזכרה 01
 בתיאטרון השבוע שנערכה

 מקומות שני נשמרו ירושלים,
ל הראשונות השורות באחת
 ולשומר־ ;בץ יצחק נשיא

ההת לפני דקות כמר, ראשו.
העומד כהן, מולה בא חלה

 בחג־חפורים עירייתו. של נבחרת־הכדורגל של קפטן הוא חיפה עיריית ראשל א ווו ג אויה
 לארכיטקטורה בפקולטה הסטודנטים ובין העירייה שחקני בין מישחק נערך

.7 מספר חולצה לבוש (מימין) ראש״העיר כנשים. מחופשים למישחק באו הסטודנטים בחיפה. הטכניון של

 שיחולק לפרס נכבד סכום תרם
אלון. של שמו על
הוא אמוראי עדי ח״כ 0!

 מדי מישגב־עם. קיבוץ יוצא
 את לבלות נוהג הוא שנה

 חברים של במסיבה חג־הפורים
 יוצאי הם שגם שלו, ותיקים

האחרו במסיבה קיבוץ. אותו
 קנתה השבוע, שהתקיימה נה,
 וכרטיס־ מתנה מישפחה כל

 הגרילו הערב ובתום הגרלה,
 הקנויות. המתנות את החברים

 יקנה שעדי דאגו המארגנים
ב זכה והוא מסויים כרטיס
 בנק של שק :מיוחדת מתנה

 של יחידות 4000 ובו ישראל,
 שהסך אחת, כל אחת אגורה
 שקל. 40 הוא שלה הכולל
 :הלשון בזו פתק צורף למתנה

 ימים יבואו עוד ״לעדיאל,
 אז עד ואולי מאלה, טובים

קטן.״ כסף יהיה לא זה מתת
שהת המרתון בריצת 91
הש בתל־אביב השבוע קיימה

 מיכה ח״כ היתר בין תתף
 ליאור בניו, שני עם חריש

 בעוד .10,־ד בן וערן 13,־ד בן
ב שהשתתפו אחרים, ח״כים
 שעליהן חולצות לבשו ריצה,

 ישראל״, ״כנסת מודפס היה
 שעליה חולצה מיכה לבש
 רמת־גן ״הפועל כתוב היד,

 הריצה אימוני את וגבעתיים״.
 מיכה ערך המרתון לקראת

 הוא שם גבעתיים, ברחובות
 :חריש אמר הריצה אחרי גר.

 הדברים אחד היתד, הזו ״הריצה
ה בתקופה שעשיתי הבודדים
 ההתחלה מן ילדי עם אחרונה

הסוף.״ ועד
 ועדת״ מישיבות באחת 01

 אכרהם ח״כ שאל הכנסת
פרוש מנחם הרב את מלמד

 על סקר ערך לורד, ;תגאל
 זה, בנושא בעולם פרלמנטים

אוס של בפרלמנט כי וגילה
 בעוד דמי־כניסה, גובים טריה

המע גרמניה של שהפרלמנט
 דמי־ בו למבקרים נותן רבית

 עכשיו שם. הביקור על הוצאות
 איזו לפי בכנסת מתלבטים

 יושב־הראש אך לנהוג, דוגמה
 :פסק כרמן, יצחק הכנסת,

 : כתוב אצלנו לקחת. בעד ״אני
!״תיקח לעולם

ש בני־זוג של התופעה 8!
 כבר מיפלגתיים עסקנים שניהם

 בעבר. כמו כל־כך נפוצה אינה
 רחל ואשתו שזר זלמן אחרי

 כן־צכי יצחק כצנלסון,
 דכורה ינאית, רחל ואשתו

ואו ומרדכי נצר ושרגא
 רק כיום נשארו נמיר, רה
 ובעלה ארבלי שושנה כח״

 גיזבר שר,יא אלמוזלינו, נתן
בני נשאלו כאשר ההסתדרות.

 העסקנות כיצד האחרון ד,זוג
 חיי־המישפחה עם מסתדרת

 פטנט. לנו ״יש :השיבו שלהם,
 נפגשים, ולא כימעט אנחנו

בעיות.״ נוצרות לא אז
ה למזנון נכנס כאשר 0!

 מאיר יהודה ח״כ כנסת
העיתו התלוצץ אכרמוביץ

 מקום ״פנו ז מרגלית דן נאי
 הוא יבוא. שאברמוביץ לפני

 לפני ויברח.״ אתכם ידרוס
 ר,ח״כ של בנו הואשם שבוע

אבר פגע־ובדח. של בתאונה
 כמי ידוע דווקא עצמו מוביץ
 ותרם בדרכים, לבטיחות שדואג
להש החובה להנהגת תרומה

בחגורות־בטיחות. תמש
 התלוצץ הכנסת במיזנון 0
 שישראל ״זה :הח״כים אחד

בעולם ראשון במקום נמצאת

דיין, משה ח״ב של הקבוע
 לפתע החלון. שליד בשולחן

 מקומו. אל והלך דיין נכנס
 אבו־חצירא את שם משראה

 העיתונאים החוצה. דיין יצא
 יקים אם טוטו ערכו במקום

 לא. או אבו־חצירא את דיין
 ליד ישב דיין, חזר לבסוף
 שאבו־ עד והמתין אחר שולחן
 אז המקום. את עזב חצירא

 והזמין ״הקבוע״ למקומו עבר
ארוחתו. את

 מאבקה שנכשל אחרי 81
 לע אשל תמר ח״ב של

בירו הדתית ׳במועצה כהונה
להי צ׳רנוכרודה אילנה של מאבקה גם נכשל שלים,

 הדתית למועצה כחברה כנס
 סגן־ראש־עי־ חיפה. בעיריית

 :מנחם חיים תל-אביב, ריית
 של מאבקה על הגיב פסוק,
 לא אופן בשום ״היא :אילנה
 הדתית. במועצה לכהן יכולה

 העברי הדין את נוגד זה
 יכולה לא שאשד, והמהותי,

 היא שררה. בתפקידי להיות
 את לקבל צריכה כל קודם
!״הרבנים מרות
ב החוקה ועדת בישיבת 01
של בבוקר שהתקיימה כנסת,

 אחרי שנסתיים לילי דיון אחר
 החומר את שחל הציג חצות,

 העיר הוועדה. לחברי שלו
 וירשובסקי: מרדכי ח״כ

 בגלל תיסכול לי גורם ״שחל
 סיימנו אמש שלו. ההספק
ה וכבר חצות, אחרי ישיבה
 החומר.״ עם מוכן הוא בוקר
 :גדאס דויד ח״כ לו השיב

 וההנאות אחד כל ׳לעשות, ״מה
 נהנה שחל שלו. הפרטיות

 פיסקי־ מקריאת בלילה כנראה
וחוזים.״ דין
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