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 אופירד! הנשיא, רעיית 81
 מהחופשה נחת שבעה לא נכון,

 עם נופשת שהיא התל-אביבית
 הייאט. במלון יצחק בעלה,

 בני- שם כששהו חודש, לפני
ה בסוויטה שוכנו הם הזוג,

 ביחס וזכו המלון, של מלכותית
 למלון, כששבו עתה, מיוחד.
שה לתדהמתם להם התברר
המיל על-ידי הוזמנה סוויטה

 אייב ׳אן ז הצרפתי יונר
 3000 מראש ששילם מאסטיי,

בנירהזוג הסוויטה. עבור דולר

 ארוכים מאוד יהיו הציון, קבלת
עבורי.״

 הראשי הרב כשנשאל 8!
 מדוע גורן, שלמה האשכנזי,

 בשאלת עמדותיו את הקצין
 ש־ סיפר בירושלים, החפירות

 מלפני דתי מנהיג החזון־איש,
 לו ואמר בחלומו הופיע דור,

 דיעו־ על בתוקף לעמוד שעליו
 בחתונת זאת גילה גורן תיו.
 דני מזכיר־המפד״ל, של בתו

שרה לחתונת הבאים וורמוס.

לא־יוזודי בין1 יהודי בין להבחין
 שקדמה בכנסת, סיעת-המערך

 בעיר־דויד, החפירות על לדיון
אל הפרופסור גם התארח  ייג
ה פרשת את שסקר ידין,

 אמר היתר בין במקום. חפירות
 כי בוודאות קובע ״אני ידין:

 קברים.״ שום בעיר־דויד אין
 :הוסיף קלה אתנחתא אחרי

 מי את יודע שאני ״למרות
־־ שם!״ לקבור צריך

 על-ידי ידין כשנשאל 81
ל- אפשר אם פרם שימעון

 של הצטרפותו בעיקבות 81
החפי לעבודות הליברלי הח״כ

ב קיבל הוא בעיר־דויד, רה
 מח״כ מיברק שעבר שבוע

 פרוש, מנחם אגודת-ישראל,
 שאם פרוש אותו מזהיר שבו

 ה־ הדגל את לשאת ימשיך
 מהר ייעלם הוא אנטי־דתי,

 פרוש הפוליטית. מהמפה מאוד
 ״סור בעצה: מיברקו את סיים

דרור!״ הרעה, מדרכך
ש־ בר־המיצווה למסיבת 81

 של ובריאותו הקרוב, ספטמבר
 הוא תקינה. להיות תמשיך בגין

 עמוק אמוציונלי קשר יצור אף
 רו״ ארצות־הברית, נשיא עם

 לביקור כשיבוא רגן, נאלד
שם.

 עבור גובה ליפשיץ 8!
 לבאים אסטרולוגית מפה הכנת
לירות. 4000 אליו

 את מלווים קשיי־דיור 81
היבחרו מאז הכנסת יושב־ראש

קבלת־ בעת אל־סאדאת, אנוור מצריים, נשיא של ידו את לחץשרון אריק
 בשבוע הישראלית למישלחת המצרי הנשיא שערך הפנים

 עלי, חסן כמאל המצרי, שר״החוץ עמדו מאחוריהם באלכסנדריה. סאפה בארמון שעבר
 הנשיא של תשומת״ליבו את מישהו העיר לפתע ששון. משה במצריים, ישראל ושגריר
שעמד מובארך, חוסני סגן־הנשיא זה היה הדובר. לעבר רצינית בהבעה פנה והוא המצרי

 שבתפקידו משום ערבית, ילמד ששרון הזמן שהגיע ואמר שרון על הצביע הוא מאחור.
 עלי הגנרל דוברי״ערבית. הרבה עם במגע לבוא עליו הישראלי, כשר״הביטחון החדש,
 שסחן רועם, בצחוק הוא אף פרץ אל־סאדאת והנשיא ההערה, לשמע מצחוק התפקע

 בלחיצת״הידייק והמשיך אל־סאדאת חזר מכן לאחר רק הנוכחים. שאר ואת שרון את
הרמן חנניה הירושלמי הצלם צילם התמונות את האינטרמצו. על־ידי שהופסקה לשרון,

 אחר מפואר בחדר שוכנו נבון
מהסוויטה. הנופל במלון,

 במים־ שהילכו שמועות 8:
 שהיושב- טענו הכנסת דרונות

 ועדת־החוקה של החדש ראש
 אינו קולאם, אלי הכנסת, של

 יוכל לא גם והשנה עורך־דין,
ה שתנאי משום כזה, להיות

 לו מאפשרים אינם אוניברסיטה
ל נוסף1 מיוחד במועד לגשת
 קו־ אך בדיני-עונשין. בחינה

 אכן שהוא טוען עצמו לאס
התמ את יסיים אך מתמחה,

 לדבריו הקרוב. בנובמבר חותו
 לבחינות לגשת מתכוון הוא

 לעריכת־דין רישיון לקבלת
 יעבור ואם באוקטובר, כבר
 את יקבל בהצלחה הבחינה את

 ״אני '.81 בפברואר הרישיון
 אמר אכשל,״ שלא מקווה מאוד

עד ההמתנה, ״חודשי קולאס,

 אחד החלום. את לפרש מיהרו
 שיש הוא גורן של שמזלו ציין

הספ הראשי הרב עם קשר לו
 שיוכל יוסף, עובדיה רדי,

 אחר חלומותיו. את לו לפתור
פו שהחלום זאת, לעומת טען,

 לעדות- הזכויות בשיוויון גע
 דווקא בא זה ״למה המיזרח.

שאל. ליוסף?״ ולא לגורן,

 מרדכי ח״כ-שינוי 81
 בעיקבות העיר, וירשוכסקי,

ל שכאשר גורן, של חלומו
 מר־ האמריקאי הדתי מנהיג
 חלום, היה קינג, לותר טין
חב שיוויון של חזון זה היה

 הפערים לביטול ושאיפה רתי,
 הרב ■ שכאשר בעוד בחברה,

 לו שמתגלה מה חולם, גורן
ומתים. עצמות אלה בחלומו

של האחרונה בישיבה 8!

 ולא־ יהודי עצמות בין הבדיל *
 שעל ״הדבר ידין: ענה יהודי,

 יהודי בין להבחין ניתן פיו
עצם.״ בו אין ללא-יהודי

להצ שלא מתחייב ״אני 81
 מיהו־ החוק שינוי בעד ביע

 תיפול,״ הממשלה אם גם יהודי,
 זייגרמן דרור ח״כ קבע

 אגמון. יעקוב עם בראיון
 שעבר בשבוע קיבל להפתעתו

 ר משר־החקלאות פתק הח״כ
 שימחה סגן־ראש-הממשלה,

 השר לו הודה שבו ארליך,
ב שהאזין וציין עמדותיו על

לדבריו. רב סיפוק

 בראיון אמר זייגרמן 81
 לליכוד בתוקף מתנגד שהוא

בוויתו תומך ושהוא הליכוד,
 לפלסטינים מרחיקי-לכת רים

המערבית. בגדה

 רימון (״כושי״)שימעון ערך
 בא בית־הלוי, במושב לבנו
 דיין אהוד מילדות, חברו

 ח״כ של בנו אהוד, מנהלל.
 כמתנת־בר־ הביא דיין, משה

 אביו של סיפרו את מיצווה
 במסיבה התנ״ך. עם לחיות

 שלי מעטים קרובים השתתפו
 להסתתר עדיין הממשיך כושי,

בארץ. אי-שם

 הרצל האסטרולוג 8!
אוק שבחודש טוען ליפשיץ

 במרחב. מילחמה תפרוץ טובר
 בה, מעורבת תהיה ישראל
 נשיא הצפוני. בגבולה בעיקר
 אל־ האפט׳ הנוכחי סוריה
 המיל- בעיקבות ייעלם אסר,

וב הפוליטית, מהמפה חמה
 ליכוד- ממשלת תוקם ישראל
מ יפרוש דיין משה לאומי.

בחודש כבר פוליטיים חיים

 סבידדר למנחם לתפקידו.
 שר־הבריאות של דירתו הוצעה

ה ברזילי ישראל לשעבר,
ב ,10 הרמב״ן ברחוב מנוח,

 אך בירושלים. רחביה שכונת
 משום הפרק, מן ירדה ההצעה

 בקומת־הקרקע שוכנת שהדירה
ה לכיוון ופונה הבניין, של

 ר.יה גורמי־ביטחון לדעת רחוב.
 ביטחוני סיכון משום זו בדירה
ה זאת, מילבד החדש. ליו״ר

 היו בדירה שנדרשו שיפוצים
לירות. מיליון 10ל־ מגיעים

 סבידוו מבלה בינתיים 81
 למורת■ ירושלמיים, בבתי־מלון

 גור רעיה. אשתו, של רוחה
 או הביעו מישפחתיים מים

 תבוז הדירה שפרשת ביטחונם
 מאחו בהקדם, פיתרונה על

 דירות כיום יש ובירושלים
רבות. פנויות שרד


