
ם כבי שלה. עתיד צפוי חריף שלמוסה ניבאו הכו ש־ממ אחימאיר יעקב כרא
שפה מאיר וגולדהההאתיקא[ של בטלוויזיהיקריץ מוסד איש את ח ה

 שמלאו ונין, ליצחלן ■1
 יש שנה, 60 שבוע לפני לו

 נשיא מהסס מדוע מקורי הסבר
 ,מוכארה, חוסני מצריים,

 יממה, בן אפילו לביקור, לבוא
 דנ־ לאיתן בראיון בישראל.

 זוכר שמובארב הסביר ציג
 קודמו, ביקור אחרי שמייד
 ב־ אל־סאדאת אנוור

 מטוסי תקפו שארם־אל־שייח/
העי הכור את חיל־האוויר

ל יבוא ״הוא בבגדאד. ראקי
 יקרה ואז ימים, לארבעה כאן

 אמר הצפוני,״ בגבול משהו
רביו•

 בכנסת החדש ההסדר 0
 מיזנונים, לחמישה חלוקה של

ל הח״כים יכולים שבחלקם
 שגברים וההוראה התבודד,

במיקטורנים, להופיע חייבים

העוז עשרות החדש מההסדר
 שייאלצו הפרלמנטריים, רים

 הח״כים עם להיפגש מעתה
הסיס הכללי. במיזנון שלהם

 מהאופוזיציה העוזרים של מה
 :היא מהקואליציה לעוזרים

את סידר מבידור ״(מנחם)
חליפות!״ לכם תפר הוא כם.

לסי יוצא-דופן נימוק 8:
הק בבחירות להתמודד רובה

 ראש־עיריית תפקיד על רובות
 המערך, ח״ב העלתה תל-אביב

 המנוח ״בעלי נמיר: אורה
 תל-אביב, עיריית ראש היה
 של צל כל ללא לו, חייבת ואני
בכ שאני כך על תודה ספק,

 למדתי הפוליטיים. בחיים לל
 הנושא. על מאוד הרבה ממנו

 להמשיך בנוח שלא חשה אני
עשה.״ שהוא מה את

 את 70ה״ שנות בתחילת שחשף הגיאולוג,ניב דויד
 המדינה את שהסעירה ״נתיבי־נפט״, פרשת

פעיל. של בתו לחתונת שבאו האורחים בין היה ארוכה, תקופה

 ח״ב בעיות. מעט לא יצרה
 וח״ב נחמקין אריק העבודה
 אכטכי אליעזר המפד״ל

הח ההסדר כניסת ערב נסעו
 למחסן־מכירות לתוקפו דש

 לזה זה לעזור כדי בירושלים,
צוו לגבי מיקטורנים. בבחירת

 ההוראה והטלוויזיה הרדיו תי
הבכי התפקידים שבעלי היא
 כראוי, להתלבש חייבים רים
 כתב־ה־ הזוטרים. כן לא אך

 שאינו זלינגר, גירעון רדיו
 הופיע מרובעת, להופעה רגיל

 דהויים, במכנסי־ג׳ינס בכנסת
 ומיקטורן אדום סוודר־גולף

 ח״ב לבגדים. התאים שלא
 שהיה וירשובסקי, מרדכי

 אמר: החדש, מההסדר מרוצה
ש בני־אדם, ראיתי ״פיתאום

 להכיר צריך היה חלקם את
מרוצים היו לא מחדש.״ לי

ההסתדרות, מזכ״ל
 לעצמו מצא משל, ירוחם

במ יושב שהוא בזמן עיסוק
 לנאומים ומאזין הכנסת ליאת

 מתיקו מוציא הוא אחרים. של
ש ואחרי שקיבל, דברי־דואר

 המיכת־ תוכן את קורא הוא
 את בעדינות גוזר הוא בים,

המע על המודבקים הבולים
 במעטפה אותם ושם טפות

ל מחזיר הוא שאותה נפרדת
 הוא עצמן המעטפות את תיקו.

לפח. משליך
 יכול אחד ח״כ לפחות @1

מו בכנסת שעבודתו להוכיח
 זהו פנוי. זמן הרבה לו תירה

 מיכאל הטרי, ח״ב־חרות
לכנ שנכנס שמאז קליינר,

 שישי יום בכל יכול הוא סת,
כדורגל- לשחק אחרי־הצהריים
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 בית־הספר במיגרש עמודים
 אדם*ה־ ברחוב גרץ, היסודי

 טוען קליינר בתל־אביב. כהן
 האחרונות השנתיים שבמשך

 במיגרש, להופיע היה יכול לא
 בתפקידו עסוק שהיה משום

 בכל כמעט בסוכנות הקודם
היממה. שעות

 ששומרי טוען קליינר !■
או מזהים אינם עדיין הכנסת

 ל- אומר שהוא ברגע אך תו׳
 וב- במחסום אנשי־המישמר

 ח״ב, שהוא הבניין של חניה
 ללא להיכנס לו מאפשרים הם

האח בפעם תעודותיו. בדיקת
 אחד על־ידי כשנשאל רונה,

 קליי- לו ענה מיהו, השומרים
הב הפרלמנט על בסיפור נר

 חברים. 637 יש שבו ריטי,
 בתוך חייב בבניין שוטר כל

 לזהותם, בחירתם מיום שבוע
ליחידתו מוחזר הוא אחרת

בת הסתפק הסדרן הקודמת.
להי לקליינר ונתן זו שובה

 קיבל שלא למרות לבניין, כנס
מיהו. ישירה תשובה ממנו

 רשות־ מליאת בישיבת ■
 הרשות, מנכ״ל סיפר השידור

 בגאווה לפיד, (״טומי״) יום[*
 במצריים האחרון בביקורו כי

 שרות־ עם חוזה על חתם הוא
ה כי והציע המצרי, השידור
 חגיגית. אותו תאשר מליאה

 חבר קרא ההצבעה לפני שניה
ה עורד־הדין הוועד־המנהל, א

: רון פו א  ההסכם? ״איפה פ
לק בלי ההסכם! את תביאו

הס לפיד מאשרים!״ לא רוא
מקל אתה ״תמיד ואמר: מיק
 ״מה פאפו: לו ענה לי!״ קל

 ולא חוזה על תספר חשבת?
 לי ? חתמת מה על נקרא

כ עצות לתת כדי משלמים
!״ אלה

 למזכירתו, קרא לפיד !■
 החוזה את לו הביאה והיא
 ולפיד ירוק, תיק-קרטון בתוך

 המיס- תוכן את לקרוא התחיל
 לא זה גם אך באנגלית. מך

 פאפו. של רצונו את השביע
 מה קורא שאתה לי ־ ״מאין

החו את לי תביא שכתוב?
 את ואימץ סירב לפיד זה!״
 פאפו: לו אמר ליבו. אל התיק
או אשמיד לא תפחד, ״אל

 חבר־ועד התערב כאן !״ תו
 ואמר: כלור, דניאל אחר,
 יש אותו, ישמיד הוא אם ״גם

 פאפו במצריים.״ נוסף עותק
 ״על להתאפק: היה יכול לא

 תסמוך אל ההוא העותק
!״כלל

 מדוע פאפו את שאלו :■׳
יע השדרן את לשלוח הציע
בטל לקריין אחימאיר קב

והוא הוואתיקאן, של וויזיה
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