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 כדי 1עיו את עצם דיין משה

בול על יופיע ובורג האביב. את לדאות שלא
 שערך בקבלת־הפנים ■1

 בנין, מנחם ראש־הממשלה,
 חולקו תל־אביב מכבי לשחקני
השחק לכל מיוחדות תעודות

ה בגין אל ניגש כאשר נים.
הנ זיסמן, שמואל שחקן

 182 רק — כולם מבין מוך
 :בגין לו אמר — סנטימטרים

כדור לשחק יכול אתה ״אם
לשחק.״ יכול אני גם אז סל,

■  אביו את שהכיר בגין, י
 :השחקן את שאל זיסמן, של

 זיסמן ?״ אביך שלום ״מה
 אביו כי השאלה, מן נדהם
שנ־פ. שמונה לפני כבר נפטר

 אל בגין של בדבריו ■1
 מהם כמה ציין הוא השחקנים
 ראה כי טען הוא בשמות.

 :י■ ומיקי בדודי טל איך
 בשטראס־ משחקים קוכיץ

לו גם ״יש :והוסיף בורג,
 נמצא סילבר אחד, סילכר

?״ פה

 סילבר לו עלה כאשר 9!
במ ראש־הממשלה, את לברך
ם הקבוצה קפטן של קומו  ג׳י

התלו נוכח, שלא כוטרייט,
״שמעתי :ואמר סילבר צץ

 אנשים. מיני כל בכנסת שיש
 דיין משה ח״כ שיש שמעתי

 ויש פרם, שימעון ח״כ ויש
 ח״כ גם שם שיש אומרים

בגין.״ מנחם בשם
 בגין לפני הציג סילבר 9!
מא לבקרו שבאו הוריו את

 בהוריו התבונן בגין מריקה.
 הדביק ולבסוף מאוד, הגבוהים

 של אמו של לחייה על נשיקה
סילבר. לו

 נדהמים יצאו השחקנים 9
טעו בגלל בעיקר הפגישה, מן

שי לא בדודי בגין. של יותיו
 היה אלא במישחק, כלל חק
כפרשן. שם

 יש אם דנו בממשלה 91
 לשעבר שר של דיוקן לשים

 הנדון השר חדש. בול על
 מי ברנשטיין, פרץ הוא

ה מטעם המיסחר שר שהיה
 שר־הפנים, הכלליים. ציונים
ש טען בורג, יוסף הד״ר
מיו קריטריונים לקבוע צריך
 ־שר־הברי- לו העיר לכך. חדים
 :שוסטאק אליעזר אות,

 הוא ביותר החשוב ״הקריטריון
 ברציפות שנה 30 המכהן ששר

 באופן בול על יושם בממשלה
אוטומטי.״

 אירח שחל משח כח״ 9
 את לארוחת־צהריים השבוע

 הפרל- חבר אנגליה, לופז
 שר־ בעבר שהיה הספרדי, מנט

שו שאליו תפקיד המישפטים,
 המערך. בממשלת שחל אף

 לתה־ שחל את שאל אנגליה
 הבחירות תוצאות לגבי זיתו

 כי לו השיב שחל לכנסת.
 התערב מעורפל. עדיין המצב

ש גלאס, דויד ח״כ בשיחה
ובי ספרדי הוא ״שחל אמר:

 אם אז שם, פעמים הרבה קר
 תסדר אולי יצליח לא הוא

״ הספרדי בפרלמנט מקום לו
 משה ח״כ בין בוויכוח 91
סבידור מנחם לח״כ שחל
החלפתה ״אתם :שחל אמר
 במשך שרי-אוצר שלושה כבר

 סבידור: לו ענה שנים.״ ארבע
מוע ארבעה החלפתם ״ואתם
ב שר־האוצר לתפקיד מדים
חודשים.״ שלושה משך

 מיהר שעבר בשבוע 9!
מ ארידור יורם שר-האוצר

דחי לישיבה בתל-אביב ביתו
 את עקף בדרך בירושלים. פה

 אודה ח״כ של מכוניתה
ב השניים כשנפגשו נמיר.

 ב־ אחר־הצהריים היום אותו
נמיר אמרה הכנסת, מיזנון

במהי נסעת ״אתה לארידור:
 השיב המותר.״ מן גבוהה רות
 את מתאים ״אני :ארידור לה

האינפלציה.״ למהירות עצמי
 פולקלור בפסטיבל 9'

 בהיכל שנערך דרום־אמריקאי,
 שימעון ה״כ קרא התרבות,

 הספרדית, בשפה שיר פרס
 של הלאומי המשורר שכתב

מ מרטי. חוזה ארגנטינה,
מגדל ״אני הן: השיר לות

ה לידיד־אמת לבנה, שושנה
 גם אך כנה. יד לי מושיט

 ללבי, ומכאיב ידידי לשאינו
 אלא ודרדר, קוץ מטפח איני

נהדר.״ שושן

 מספר אגן אבא ח״כ 9
 באו״ם המתורגמנים איגוד כי

 להיות ישוב שאם לו אמר
 הם הבאה, בממשלה שר־החוץ

ש משום תוספת־שכר, ידרשו
מדי. מהיר בקצב מדבר הוא

 אמר דיין משה על 9!
 מורכבת שלו ״המכונית אבן:

 ובלי הגה בלי מבלמים, רק
 מונע רק הוא ולכן מאיץ,

ובולם.״

 השבוע נשאל אבן 91
האמרי שר־החוץ ביקש מדוע

 לפגוש חייג אלכסנדר קאי
 ביקורו בעת פרס ואת אותו

 ״אחרי :אבן השיב בישראל.
 שר־ עם האחרונה פגישתו

 שטען שמיר, יצחק החוץ
 כי שונים נושאים על אחר־כך

 לו בא נאמר, מה שמע לא
 נורמליים, אנשים גם לראות

ומקשיבים.״ השומעים

ה של בוועדת־הכספים 9!
 כן■ יהודה ח״כ רצה כנסת

 10 של הקצבה לאשר מאיר
 ישיבות- 14ל־ שקל מיליון
 אמוראי עדי כח״ הסדר.
ההצ את שעתיים במשך עיכב
 ח״כ לעברו שצעק עד בעה,
״דיונים, :גרופר פסח

בווע רוב שיש למי שמיונים,
 ההצעה שיצביע!״ — הזו דה

כמובן. אושרה,
ועדת־ה־ של בישיבה 91

 ח״כ אמרה הכנסת של חוק
רו שהיתה אדוני שולמית

 ימי־המשיח. את לקרב צה
 משה ח״כ כך על לה העיר
 אותו תביאי ״אל ז שחל
 יתחיל אחרת הבחירות, לפני

יו הוא רשימה באיזו ויכוח
 ימצא דבר של ובסלפו פיע,

 מיטה של ברשימה עצמו
 ״אני אלוני: לו ענתה דיין."

 יעבור שהמשיח בטוחה לא
אחוז־החסימה.״ את

אמר וייצמן עזר כח״ 9
ה ספרו פירסום עם השבוע

 ״אבו־ : השלום על הקרב חדש,
 שכונה מי של (שמו ג׳ילדה
 במאורעות כנופייה״ כ״ראש

 דיין משה של וכינויו ,1936
 לשעבר. ראש־הממשלה בפי
 בסיפרו ציין אשבול) לוי

 בעיני הזמן כל קרצתי שאני
 בספרי אוכיח אני למצרים.

 יותר גרוע דבר עשה שהוא
 ולא האחת עינו את עצם —

אביב!״ שבחוץ ראה

הוז, עדה העיתונאית 9'
ב דוברת־המערך שהיתר. מי

 לעירייה האחרונות בחירות
 אם השבוע נשאלה תל־אביב,

 הפרופסור אל להצטרף תסכים
 במחלקת אהדונסון שלמה

 החדשה הרשימה של הדוברות
השי ידה דיין. משוז ח״כ של
 הסיבות אחת בשלילה. בה

 של בת־דודתו שהיא היא לכך
 זאב (מיל') אלוף־מישנה

הלו ראש יטחם, (״זוניק״)
מה דיין של לסילוקו חמים
מילהסה מאז הפוליטית במה

 זוניק של בנו יום־הכיפורים.
ברמת־הגולן. נפל
 הציע שריד יוסי כח״ 9;

 מטה־הבחי־ שם את להחליף
אה ל״מטה המערך של רות

 (״אר־ אהרון שם על רון״,
 מטה־הב־ ראש הראל, לל״)

חירות.
שי רבין יצחק ח״כ 9

 כש־ במישחק־זוגות, טניס חק
אבר עורך־הדין הוא בן־זוגו

הפסידו השניים בריר. הם

יש מסרט יושפע שמישהו רה
תו מעשה־פש^ לעשות ראלי

 הם שלנו הסרטים לאל, דה
 פיש, וגעפילטע בורקס סרטי
להתנקש.״ קשה קצת ובהם

 מוסיה עורכת־הדין 9:
 פרק- של לצידו מופיעה ארד

ב כך גבריאל ליט־המדינה
 של במישפטו התביעה תיק

 אכו־ אהרון שר־הדתות,
לק הופתעה השבוע חצירא.

העי־ מאחד מיכתב־אהבה בל

 חולה קבור שאני ימים שבוע
 זיגל, (:בנימין) של במערה

הצ לא הרופא הבן־דוד וגם
 החולה.״ לבי את לבטח ליח

הבי במיכתב שהתעמקה אחרי
 כולו מורכב שהוא מוסיה נה

ה במהלך שנאמרו מסישפטים
המישפט. באותו עדויות

 עד־המדינד, אמר מה 9!
כש מיפו המפוצצים במישפט

 פנה הוא ? עדותו את סיים
וש- ברלינר דבורה לתובעת

^'1|י1^|9■  חסיה של הבכורה ובתה בגין מנחם ראש״הממשלה של 14ה־ בת נכדתו |
\1 # 11 / לכבוד שערן לקבלת־הפנים שלה סבא -עם באה בגין, של בתו מילוא, 1\1 # !

 וביקשה ויליאמס, ארל הכושי, השחקן אל ניגשה (בעלת״הצמות) איילת בלישכתו. הכדורסל שחקני
 כדי ילדיהם את הביאו עובדי־הממשלה רק לא אך אחותה. אוסנת, עומדת לידה חתימה. ממנו

 ראש* את תראה שזו כדי (למטה), עדי הקטנה, בתו את הביא ברקוביץ מיקי השחקנים. את שיראו
בגין. מנחם של לישכתו באנשי עניין עדי גילתה אוטוגרפים, על חותם שאביה בעוד הממשלה.

 בעל גיל, לרפי המישחק את
 דעת-קהל למישאלי פור״י מכון

וסוכן־נסיעות.
 מיפלגת־העבו־ מועמד 9'
 שר־המישפטים, לתפקיד דה

 ניס- על הגיב צדוק, חיים
האמרי בנשיא יון־ההתנקשות

 ש־ ועל-כך רגן, רונלד קאי,
הוש הינקלי ג־׳דן המתנקש

 נהג האמריקאי הסרט מן פע
מיק- יתכן לא ״אצלנו :מונית

 המיש־ את המסקרים תונאים
 שהיא למוסיה, במיכתב פט.
ה השופט שהיה מי של בתו

 של ואשתו מני אליהו עליון
ב הדסה בבית־החולים רופא

 אוהב ״אני נאמר: ירושלים,
 שמן אני ספוטניק. כמו אותך

 לבי לעתידך. ותפילה לרגלייך
 גוט־ כ(ישראל) אליך דבוק
ב הח כמו אני לגירסתו. לי
וכבר אליך, אהבתי בכלוב תול

 יותר הייתי ״נו, :אותה אל
מי טוב ״ מר ־ סיז רו  נראה ע

 עד־ עם בתחרות עצמו שחש
הכפול. הרצח ממישפט המדינה

 באולם־ ההמולה כאשר י 9!
גבו לטונים הגיעה המעצרים

 השופט פנה במיוחד, הים
המ לשוטר בר־אופיר דויד
 אותו: ושאל האולם על מונה
 או שטראסבורג כאן, זה ״מה

?״ בלומפילד

2275217 הזה העולם


