
ו נ י ש נ א
 שלהם א אם ה של בבטן

א ד׳ היה ל המפד״ל לצעי
כך בזרי. יוסף של ל במפדי 1במ ב1ט כל־

 דוברו דנקנר, שריד, !■
 פרס, שימעון של (בינתיים

 רזי הרדיו וכתב לוי גידעון
 השלישי ביום זימרו ברקאי
 את הח״כים במיזנון האחרון

 של המפורסם הפטנטים שיר
להי ניסו הם זוהר. אורי

 שלמחרת השיר, במילות זכר
 ל- בהצעה מרכזי לחלק היה

בענ שריד שהגיש סדר־היום
ה של מקורות־האנרגיה יין
מרידור. יעקב שר

 המערך סיעת בישיבת 8
 במינויים שוב, שדנה, בכנסת

מזכי שלחה הכנסת, לוועדות
 רפא■ מיבל ר״צ, סיעת רת
 בכנסת, מפ״ם לדובר פתק לי,

 ״אני :כתבה ובו לוי, אמנון
 קישוט. בוועדת להיות בחרתי

ש צכן יאיר ח״ב ז״ ואתה
 ללוי: אמר הפתק את ראה
 ואופן פנים בשום תסכים ״אל
 בוועדודקישוט, להיות לה לתת

 מי את קובעת זו ועדה כי
איפה.״ יתלו

■  במפד״ל, החזק האיש ן
 סיעת איש נתן, כן■ רפאל
 בורג, יוסף השר של למיפנה

 אם במסיבת־עיתונאים, נשאל
 שצעירי־המיפלגה צופה אינו

 פילוג? ״איזה לפילוג. יגרמו
 לא שלהם האמא של בבטן

 וטוב חם כל־כו לצעירים היה
בן־נתן. ענה אצלנו,״ כמו

 את בלישכתו אירחלהט שלמה
 מבקרי קונגרס באי

 הבחין לריצפה מבטו את שהשפיל מי התיאטרון.
 אלה היו צ׳יצ׳. שנעל החומות בנעלי־הז׳מש

הזח״. ״העולם בעזרת לו שהוחזרו הנעליים

 עם באה 14ה״ בתאיהמדיפאי
זה־ השחקנית, אמה

 ראש״העיר. עם המבקרים למיפגש חריפאי, רירה
 במחזה מהופעה הישר למיפגש באה זהרירה
באנגלית. המבקרים לפני שהוצג וליידנטל״ ״יעקובי

 מאיר ח״ב־הליכוד 0!
 אורח־הכבוד היה שיטרית,

שהתקיי המיזרחי, ועידת של
 בארצות- שעבר בשבוע מה

 לשם הוזמן שיטרית הברית.
 ראש שהוא מפני דווקא לאו

 אלא ח״כ, וגם יבנה מועצת
ממוס אחד בוגר שהוא משום

 כפר־ בארץ, המיזרחי דות
ברעננה. בתיה

 תוכנית-הבוקר מאזיני ■1
 לעכשיו, נכון גלי־צה״ל, של

שעבר בשבוע לשמוע הופתעו

 יצחק התוכנית מגיש מפי
 הבאים: הדברים את נר כן־

 הוגש עתה זה ששמעתם ״השיר
 על :לכ־טוכ, חיים על-ידי

 קניצכוך, יוסף של דעתו
יהו כעת יביא החדשות ואת
למ נוכמכר.״ ראובן ־ דה

 בן־נר מיהר המופתעים אזינים
נו יהודה־ראובן כי להסביר

 של המקורי שמו הוא במבר
 מיבזקי־החדשות, ומגיש עורך
 קניצבוך יוסף מלמוד, עדי
 ואילו עוזרד, יוסי אלא אינו
ה של שמו הוא לב־טוב חיים
לנץ.. דוכי המוסיקלי, עורך

 מילא שבועיים לפני ■1
 את רייסר, מיכה חרות, ח״כ

 עליו שהוטלה חובת־השמירה
 התנחלות תוקם שבו במקום
ש רייסר, כוכב־יאיר. חדשה,

 לשמירה יצא בגרעין, חבר הוא
קילו תישעה המרוחק במקום

ב מכפר־סבא מיזרחית מטר,
 שלו, הזאב כלבי שני לוויית

תבוא.״ שלא צרה כל ״על
עו שהוא סיפר רייסר, ■1
 תל־ עיריית לראש לפנות מד

 להט (״צ׳יצ׳״) שלמה אביב,
ה למועדון מקום ממנו ולבקש

מס היקב. הליכוד של לאומי
 עם היקב של שהשידוך תבר
 אייזנ־ שאול של אסיה בית

 ורייסר יפה, עלה לא כרג
 לו לתת יוכל שלהט מקווה
 תל־אביב, בדרום נטוש מיבנה
ל כאולם־קבע לשמש שיוכל

מועדון.
ה של המדיני הכתב ׳0(

נז רם, אלימלו טלוויזיה,
 ראש־הממש־ היה שכאשר כר
 באופוזיציה, כנין, מנחם לה

 דקות ארבע במשך רואיין הוא
ש כמי הידוע בגין, במבט.
 יערכו או שיקצרו לכך מתנגד

 הקצר בראיון חזר דבריו, את
 פעמיים, מסויים מישפט על

ל קוסמטי תיקון עשה ורם
 המישפט את והשמיט ראיון

 זאת, שכח לא בגין החוזר.
 במיזנון־הכנסת רם את וכשפגש

 לא אתה ״אלימלך, לו: אמר
ל ניסה רם בהסכם!״ עמדת

 מדובר שהיה והסביר התגונן
 בגין חוזר. במישפט בסך־הכל

 מה, יודע ״אתה אותו: קטע
 אובייקטיבי.״ איש נשאל בוא,

ל בגין קרא ואז הסכים, רם
ו קדישאי, יחיאל מזכירו,

 קדישאי הסיפור. את לו סיפר
 הם בגין, מר ״כמובן, אמר:

בהסכם!״ עמדו לא
 הזה להעזלס בראיון 01

 פרס ניני הקבלן סיפר )2305(
ב גדלו שימעון ואחיו שהוא
 בת״א. 3 גורדון ברח׳ דירה

 היום שוכנת מקום באותו
הזה. העולם מערכת

 אלקיים, סמי האסיר 0'
 רצח על למאסר־עולם שנדון
 התחיל ננר, יפת האסיר
 סמי, רפואת־שיניים. ללמוד
 הפך בכלא, פילוסופיה שלמד
 בכלא רופא-השיניים של עוזרו

 את מרצה הוא שבו רמלה,
 לסמי מקדיש והרופא עונשו,
 אחרי מזמנו, שעתיים יום־יום

 אותו ומלמד העבודה, שעות
שי בריפוי תיאורטיים צדדים

ניים.

ל א ו ע י בושה! מ■!•*ק1ב מ
 בקבלת המישטרה על-ידי נחשד שליטא בני ח״כ
 ואחרים לתפקיד עמיתיו כביכול. מיני, שוחד

 השאלה על הזה העולם של במישאל־בזק מגיבים
מיני. שוחד להם הציעו אילו עושים, היו הם מה

 הליברלים: ח״כ גולדשטיין, פינחס •
 נענה. היה שמישהו חושב לא אני מצחיקה. ״שאלה
 מיני. שוחד של בקיומו מאמין לא אני בכלל,
 שמישהו כדי מישהו, עם שתשכב מישהי, לקחת

באמת!״ נו עיסקה? איזושהי יקבל שלישי
 עיריית ראש ממלא־מקום גריפל, יגאל <•

 שמכבד אדם כל אך זך, שמן־זית ״אינני :תל־אביב
 שקושר משהו בשאט-נפש דוחה היה עצמו את
פרטיות.״ הנאות עם הציבורי תפקידו אח

 דוחה ״אני הליברלים: ח״כ פדה, יהודה •
 הדעת על להעלות אפשר איך הסף. על זה את

 של חולשה זו כזה. דבר לו שיציעו צריך שגבר
שכזאת!״ הצעה יקבל לא רציני אדם הגבר!

 מיני, ״שוחד המערך: ח״כ חשאי, יהודה >•
 נתקלתי לא אני מאוד. חמור דבר זה קיים, אם
 נלוזות בדרכים ענייני-ציבור למכור אי־אפשר בו.

כאלה.״
 ״קבלן־בניין תל״ם: וכן־פורת, מרדכי •
 נהג, שאילמלא לו אמרתי שוחד. פעם לי הציע
 שנינו. נסענו שבה מהמכונית אותו זורק הייתי

מתנה.״ מכל שיתרחק ציבורית, בעשייה שעוסק מי
 ראשון* עיריית ראש גיכשטיין, חנניה !•

 מיד ופונה זה, את דוחה הייתי ״אני לציון:
למישטרה.״

כלל זה ״אצלי המערך: ח״כ שחל, משה !•

 עניין בכל זקנה, או צעירה היא אם חשוב לא —
 אותה מקבל לא אני אלי, פונה כשמישהי ציבורי,
 פתוחה. הדלת בל-יעבור. תנאי זהו לבדי. לעולם
 אם ככלל, ורושמת. מזכירה גם בחדר יושבת

למישטרה.״ מייד שיפנה מ־, על למישהו נודע
 המקומית המועצה ראש גולדמן, מיכה •

 יכול אתה תמיד ציבורית ״בעבודה כפר״תבור:
למישטרה.״ מייד פונה הייתי אני למלכודת. ליפול
אב ״זה הליברלים: ח״ב זייגר, יצהר] •

 חיצוניות שטובוודהנאה מרשה הייתי לא סורד!
הציבורית.״ -עבודתי ביצוע מהלך על ישפיעו

 לכל ״עצה המערך: ח״כ חריש, מיכה •
 שיתייחסו באשה, עניין להם יש אם הגברים:

 אחרים. נושאים בזה יערבו ולא הזה לעניין כך רק
לרגש.״ רק העניין את שישאירו

 תל-אביב: סגן־ראש־עיריית ארצי, יצחק •
 שהוא לכך מודע תמיד להיות צריך ״איש־ציבור

 מעשה כל על להקפיד וצריך בחלון־ראווה, נמצא
 שאינו מי האישיים. היחסים בתחום גם צעד, וכל

 לחיי־ יכנס שלא שכזה, במתח לחיות מסוגל
ציבור.״

 :'מישרד-התיירות מנכ״ל פרבר, רפי •
 בשום עומד לא זה תוקף. בכל מסרב ״הייתי

 וכמה כמה אחת על מישפטי. או מוסרי קריטריון
עובד־ציבור.״ של

 המועצה וראש מערך ח״כ סוויסה, רפי •
 אם מסרב. פשוט ״מסרב, מזכרודבתיה: המקומית

 במצבים לעמוד חזק מספיק אינו ציבור עובד
עובד-ציבור!״ יהיה שלא כאלה,
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