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בחשיבה הדרך את ובון לנשיא הראה עיחר
חלום־בלהות יש !לוערת־טלפון

■  ב־ המרכזי היעד מהו !
 מס־ההכ־ של מחלקת־החקירות

ב שנמצא מה על־פי נסה?
 צרפתי, אברהם של חדרו

 מס־ההכג־ לנציב ראשון סגן
 הסיטונאי השוק שזה הרי סה,

 הארון גבי על בתל־אביב.
בירו בבניין־האוצר במישרדו

 קרטון תבלים מונח שלים׳
 מחולקים הביתנים השוק. של

 רשום מחסן כל על למחסנים•
 מסומנים העסק, בעל של שמו
 והשילוט 'וחסימה, יציאה דרכי

במקום.
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 בעיתונות, שפורסמו הידיעות
 הנציב להיות עומד הוא כאילו
 מס־ההכנסה אגף של הבא,
וש הקרוב ינואר בחודש החל
 מכיוון המינוי את קיבל הוא

 אינן פשוט איש־חרות, שהוא
 אלי, פנה לא ״איש נכונות.
 יודעים בבניין שכולם למרות

 לא מעולם חדרי. נמצא איפה
 פינקס־מיפלגה. בשום החזקתי

 אש־ !לוי את גם שירתתי אני
 ארליך, שימחה את וגם פול
 בשום חתימתי את תמצאו ולא

תנועה.״
9  נשיא־המדינה, כשקיבל 1
 עיוורים קבוצת ;בון, יצחק

שב להם סיפר הוא במישכנו,
ב פעמיים ללכת נהג ילדותו
ב לבית־חינוך־עיוורים שבוע

ב סיפורים ולקרוא ירושלים
 אחד ערב העיוורים. אוזני
 ובמקום הפסקת־חשמל, היתה

 נבון מוחלטת. אפלה השתררה
 בפעם בסיפורו שימשיך הציע

מה לצאת כשרצה אך הבאה,
 שהוא לתדהמתו גילה מקום
 הפתח. את למצוא מצליח אינו

 העיוורים, אחד אליו פנה אז
״אני :לו אמר בידו, אחז

 והוביל החוצה,״ אותך אוציא
 במיסדרונות הצעיר נבון את

 בו. נאחז כשנבון ובמדרגות,
״ש נבון, סיכם למדתי,״ ״אז
שאי עיוור, -יחסי. בחיים הכל

בעל לעזר לי היה רואה, נו
טה.״

 ב־ שנערכה בפגישה 01
 איר- חברי עם הנשיא מישכן

סי ישראל,־ אמני של גון־הגג
 שהיתר, פגישה על נבון פר
ר־ כן־גוריון דויד בין מ  ו

 מ־ ביקש בובר כובד. טין
 בהוצ־ שיסייע ראש־הממשלה

אח סיפרי־מופת. של אה־לאור
 בן־גור־ון אמר הפגישה רי

 האישי: מזכירו שהיה לנבון,
 שהוא חשבתי אותו. ״תראה
אלו עם ומדבר באוויר מרחף

 אלי בא הוא ופיתאום הים,
 עובי־ במחירי־הדפסה, ועוסק

ועיצוב־הכריבד,.״ נייר
 פלי־ עדנה השחקנית 9!
 וכשלחצה מאד, התרגשה דל
 ״אילו אמרה: הנשיא ידי את

 שאני יודעת היתה שלי אמא
הנשיא!״ של ידו את לוחצת

 והשיב: חייב נשאר לא נבון
 יודעת היתה שלי אמא ״אילו
נשיא!״ שאני

 שר־ ביקר שבו היום 0ן
 במאל הגנרל המצרי, החוץ
פן  הנשיא של בביתו עלי, ח

 יום- במיקרה היה בירושלים,
 אנוור עם נבון לפגישת השנה

הר נבון במצריים. אל־סאדאת
 לו ששלח מיכתב לעלי אה

 חודשים, שלושה לפני סאדאת
 שנית. להיפגש לו הציע שבו

 הפועל אל יצאה לא הפגישה
 למצריים נבון ייצא ולבסוף

שנר אשת־הנשיא את לנחם
צח.
 שהתקיימה השיחה אם 9!

ראדבני יותם הסופר ביו
אלן גולדה, הסרט ובימאי

ית בחיוב, תסתיים גיבסון,
ל קצר זמן תוך ראובני חיל

האוטוביו סיפרה את תרגם
־ כוכבת־הסרט של גראפי ג  אי
 מ־ ביקש יותם ברגמן. גדיד

 אפשרות- את שיברר הבימאי
השחקנית. אצל התירגום
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המאו היה גולדשטיין חס
 האחרון. בליל־שבת באדם שר

 הוא הטלוויזיה שידורי כשתמו
 הד,ימ־ השמעת שבזמן הבחין

 ובה שיקופית הוקרנה נון,
 המירקע. על ישראלי דגל

 מאבק הסתיים ״סוף־כל־סוף
 חודשים. שלושה שנמשך שלי,
 ש־ לשר־החינוך הצעתי אני

 באופן השידורים את איסיים
ב מתנופף שאינו בדגל כזה,
 שכנינו שעושים כפי רוח,

 ברשות־השי- לגבול. שמעבר
.״,,איש-הדגל לי קראו דור
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 הנפת הוא במאבקו הבא השלב

במ בית־ספר כל בחצר דגל
הלאו ההימנון השמעת דינה,

הלימודים, יום בתחילת מי

 בשעת־ פרק־מהתנ״ך וקריאת
יום. בכל הראשונה הלימוד

 של האחרונה בהקלטה 9!
ב יתוש סאטירית, התוכנית

 זילברמן מנחם אמר ראש,
 נערת- כל של הבלהות שחלום
 אליה השיחות שכל הוא טלפון

בגוביינא. הן

 מאיי הטלוויזיה איש 9!
 לחרדים למכור הציע שלו

 יסיירו אשר וקם, אוי מטוסי
 ויאתרו בשבת הארץ בשמי

בשבת. הנוסע רכב
 אלי הליברלים, ח״ב 01

 ה- לידידיו, מסביר קולאס,
האח בימים לראותו מתפלאים

 נמצא שהוא במדים, רונים
 שלי ״ביחידה בשרות־מילואים.

הר עוד לי יש בחיל־הקשר
 שלא לשרת, קאדנציות בה

ש קולאס, אמר בכנסת,״ כמו
 ביחידת־המי־ להישאר העדיף
לע ולא שלו, הישנה לואים

 שאינה ליחידת־הח״כים, בור
מופעלת.

 לי" דויד הפרופסור 0!
 מיש- בענייני דקדקן הוא באי

 בית- לכותלי מחוץ גם פט
ב יושב־ראש כשהיה מישפט.

 מרכז־מיפלגת-העבודה, מושב
 ב־ שעבר בשבוע שהתקיים
 להרגיז אף הצליח תל־אביב,

 המיפלגה, יושב־ראש את
 בזמן זה היה פרס. שימעון

 רשי- את לקרוא התחיל שפרס
 המרכזת לוועדה מות־המינויים

 קם ליבאי המיפלגה. וללישכת
 את החוקה, שעל־פי והזכיר
בווע המיפלגה חברי רשימת

 מד לקרוא חייב המרכזת דה
 ירוחם ההסתדרות, כ״ל

הס הוא אלא-אם־כן משל,
 ה־ יושב־ראש את לכך מיך

 בהנפת- ניסה, פרס מיפלגה.
 אך ליבאי, את להרגיע יד,
 הינהן שמשל עד ישב לא זה

 מסכים שהוא ואישר בראשו
 רשות־הדיביר את להעביר

לפרס.
עבו את הזכיר פרם 0!

הווע מזכיר של המסורה דתו
 עיני גיורא המסדרת, דה

 כל מול איתן לעמוד שהצליח
 הקהל עליו. שהופעלו הלחצים

 אמר ואז במחיאות־כפיים, פרץ
שמוחא מי כל ״לא :פרס

ברשימה.״ נמצא כפיים

ל א ו ע י ! מ ! י לעמד! צריכים הח״ביםב
 הכנסת של הראשון החורף מושב נפתח השבוע

 מציעים הזה העולם של במישאל־בזק העשירית.
פו דיוני־הכנסת את להפוך כיצד ח״כים־לשעבר

יותר. ויעילים ריים
 לשעבר: ויעד ד״ש ח״כ יגורי, אסף •

חולפת.״ עיתונאית בפיקנטריה יעסקו ״שלא
זהו.״ לעבוד, ״צריך :מערך לדר, עמוס !•
 להאריך ״צריך ליברלים: מירון, משה !•

 שלם, ליום־עבודה הרביעי ביום יום־העבודה את
אחת.״ בוועדה דק חבר יהיה ח״כ ושכל
 שם ״הייתי :ד״ש זורע, (״זרו״) מאיר •
 להם. לייעץ יכול שאני מרגיש ואיני משנה, פחות

ביניהם.״ ראשי את לתקוע עוז מרהיב הייתי לא
 ״יש הדמוקרטים: ד״ש, הלוי, בנימין •

הכלליים.״ בדיונים הנואמים מיספר את לצמצם
 כמה לחופש. ״שייצאו :שלי פעיל, מאיר •

טוב.״ יותר זה פחות, שיעשו
 ״מיהי שינוי: ליברלים, תמיר, יוסף ן•

 לשד־עצמותיו עז׳ סחוט הליכוד ? הנוכחית הכנסת
מבפנים.״ כולו אכול והמערך הדתיים, על־ידי

 ישראל חירות, שלומציון, יצחקי, יצחק !•
ה בכנסת שהוגש החומר את ״שילמדו :אחת

 בני-אדם.״ ויראו לשטח שייצאו תשיעית.
 יותר ״שיהיו :מפ״ם גרוסמן, חייקה !•

 להם מאשר בו מטפלים שהם לעניין איכפתיים
עצמם.״

•  ״שח״כים :ליברלים רכטמן, שמואל ן
 ושלא בכנסת, השוטפת לעבודה יתפנו עצמאיים

 הפרטיים.״ לעיסקיהם זמנם כל את יקדישו
 פחות להיות ״שינסו :המפד״ל גלם, דויד !•

 למצפונם.״ נאמנים ויותר למיסגרת, נאמנים
• לא ״שהכנסת :מפ״ם רונן, אליעזר ,
התוספתן ולא הממשלה, של חותמת-גומי תהיה

שלה.״
 קודם- ״שיסדרו :מפד״ל שיינמן, פינחס !•

 וכל הכנסת, של יושב־ראש סגני עניין את כל
 לנשיאות'הבית.״ שמסביב העניינים שאר
 ״שלא :תל״ם רפ״י, ע״מ, שובל, זלמן •

 ושלא הבאות, הבחירות על הראשון מהיום יחשבו
 זה אם אפילו מצפונם, עם מדי יותר יתפשרו

הסיעתי.״ מהמצליף בנזיפה כרוך
ב ״שידבקו ליברלים: כארי, ידידיה !•

 ל- יהפוך לא שהמצע כדי שלהם, המצע עיקרי
פיסת־נייר.״
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