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ה שרי ביקרו כאשר 0
 אחד שאל בלבנון, ממשלה

 סגן־ראש־הממש־ את החיילים
 ״האם :ארייד שימחה לה,

פעו על מראש מחליטים אתם
 שאתם או בלבנון, צה״ל לות

 ?״ בעיתונים עליהן קוראים
 בדיחה, ״בתור :ארליך ענה

מאוד.״ טוב זה
 כל ניסה סיור באותו 0

 אפילו דרגה, בעל לצוד שר
המת־ על אותו ולדובב זוטר,

להת כדי מים צינור לעבר
 יריב העדיף לילה באותו קלח.

 כשהוא בית. גג על לישץ
 בגלל בלבד, בתחתונים לבוש
החום.

 ההתמרמרות בעיקבות 0
 שאינם ח״כים, בקרב שהיתה
 חוץ- ועדות חברי עם נמנים

נל לא שהם וכספים, וביטחון
 יצאה בלבנון, לסיור קחו

ו ח״כים של גדולה מישלחת
ה־ לגבול פרלמנטריים כתבים

 יעקב העיתונאי של נכדו ,3ה״ בןטימומן נחום
שלום• להפגנת שבו עם בא טינורמן,

בינ לחד שזכה שפר ופירשם מארגנטינה שהיגר טימרמן, עכשיו.
 נכדו הוא שנחום שיפר שם, בכלא שהייתו תקופת על לאומי

הממשלה. מדיניות נגד להפגין בא טימרמן בישראל. שנולד הראשון

את לופת ובשניה תל״אביב, עיריית בניין רחבת מעקה על אחת יד משעין איבצן אריה
שלום־ בהפגנת המישטרה היערכות את מקרוב לבדוק שבא איבכן, פניו.

 המישטרה מפכ״ל בכיכר. שהפגינו ברבבות הביט כאשר צולם מלכי״ישראל, בכיכר שנערכה עכשיו,
המפורשם.״ בצילום דומה בתנוחה שצולם הרצל, זאב בנימין כמו אהיה ואז זקן, רק לי ״חשר :אמר

 האוטובוס הגיע כאשר צפוני.
 מדובר הודיעו לגשר־הזיו,

פר עד יגיע שהטיול צה״ל
 המערך, ח״כ ביירות. ברי

 זוהר כר־ (״מיקי״) מיכאל
רו שם, היינו ״כבר אמר:

 וח״כ הוא ביירות.״ את צים
גולד פינחס הליברלים,

 נציג עם לשוחח ירדו שטיין,
גולד אמר חזרו, כאשר צה״ל.

מיקי של ״הצעקות שטיין:
 ששיכנע מה עזרו. לא ושלי
 ש־ להם כשאמרתי היה אותם

 יפסיק מנדדכאום (•משה)
 נסע באוטובוס כסף.״ להדפיס

 שחייך בנק־ישראל, נגיד גם
גולד דברי את שמע כאשר

שטיין.
 אורה המערך, ח״כ 0,

 על להצטלם רצתה נמיר,
 בבעבדה. ארמון־הנשיאות רקע

 כל ליד האוטובוס כשעבר
 לנמיר: אמרו מפואר, מיבנה
נאלץ והמדריך הארמון." ״הנה

 ארמון- לא שזה לה להסביר
האמי הארמון את הנשיאות.

 רק זאת וגילו עברו הם תי
אחר־כך.

 מרדכי שינוי ח״כ 0
 לסיור שהצטרף וירשוכסקי,

 יודעים אינם ״הח״כים אמר:
 פועלי-אגודת- בין ההבדל מהו

 איך אז ואגודת־ישראל. ישראל
 בין המבדיל מהו לדעת נוכל

 כאשר בלבנון?״ התנועות 26
 ה־ הגיעו ארוכה נסיעה אחרי

 לשירותים, סוף־סוף ח״כים
 המקום ״זה וירשובסקי: העיר

 לא ציבור עסקני שבו היחידי
מהמותן.״ שולפים
 תומר־ ינאל הפסל ■!

מדו באחרונה מסתובב קין
בלב ההרג בגלל רק ולא כא,
ש הזכיר שבגין ״שמעתי נון•

שב מכיוון מלך. הוא שרון
 מומחים, הרבה אין זה תחום

יקראו עוד שהם חושש אני

וה הכתר מתכנן שאהיה לי
החדש.״ המלך של שרביט

 ועדת־החוץ-והב- אורח ■
כ שרון. אריאל היה טחון

 ״אני לח״כים: אמר שהתיישב,
 מתישה, ממשלה מישיבת חוזר
 לו העיר אצלכם.״ לנוח כדי
 יצחק המערך, ח״כ כך על

מחמי אינם ״דבריך ז רכין
 ח״כ הגיב לוועדה.״ כלל אים

חב שליטא, כני הליברלים,
 ״אחרי שרון: של לנשק רו

 יתנו לא כבר האלה ההצהרות
לנוח.״ לך

 ח״כ של נאומו אחרי 0
 שם־ (״ויקי״) ויקטור מפ״ם
 שנערך המדיני בדיון טוכ,

 גל- בברכות זכה הוא בכנסת,
 סיעת לחדר תי-שיגרתיות.

ש מחייל, טלפון הגיע מפ״ם
 באחת נמצא הוא כי סיפר

יא בצפון, הקידמיות היחידות
 ייצג שם־טוב־בנאומו, כי מר,

ה חיילי מרבית את נאמנה
 בכך הצטיינו בלבנון. רחש

 ושר- לוי דויד שר־השיכון
 (״מוט־ מרדכי התיקשורת

 העלו לצערם, ציפורי. קה״)
חרם.

 בטלוויזיה צולם כאשר 01
ר שר־הבריאות, עז ם־ אלי  שו

ב לדבר מנסה כשהוא טק,
ביחי ששירת נכדו, עם קשר

 נראו בלבנון, שנלחמה דה
 כשהם אותו שסבבו החיילים
כ במשך — הסיבה מגחכים.

להש שוסטק תורגל שעה חצי
 והוסבר במכשיר־הקשר, תמש

 עליו מדבר, הוא שכאשר לו
 הוא וכאשר המתג, על ללחוץ
 כאשר להרפות. עליו מאזין

 הבנה, של סימנים הראה הוא
 לפתע אך אותו, לצלם התחילו

לפ דקות שלמד מה את שכח
כן.ני

 אהרון (מיל׳) האלוף 0
המ מנהל יריכ, (״אהרלה״)

ב אסטרטגיים ללימודים כון
 שגויים תל-אביב, אוניברסיטת

התר לצה״ל
 הצבא. לחיי מאוד מהר גל

 הקיז״ המיפקדות אחת חיילי
 יריב את לראות הופתעו מיות

 צועד ,היוולדו כביום עירום
הוא, אף עירום אחר, חייל עם

תווגמן מירב
:בשלילה ענתה מפגין

 נפגשה תורגמן, אברהם תל״אביב, מחוז מישטרת מפקד של בתו ,14ה״ בת
 אביה גם אם כשנשאלה להפגין. באה שהיא סיפרה היא בהפגנה. אביה עם

בשקט. עברה ישראל, מלכי בכיכר שנערכה ההפגנה, עלינו." לשמור בא הוא

יחידה.

 ח״כ טען היית בעת 0
זייגרמן, דרור הליברלים,

 לימין לעמוד חייב שהמערך
 אמר המילחמה. בימי הליכוד

 וייס: שכח המערך ח״כ לו
 לליכוד.״ משמאל עומדים ״אנו
 שר־האנרגיה, כך על העיר

 הוא שזייגרמן כרמן, יצחק
ה של ״בשמאל ממקורביו:

 דרור כי מקום, לכם אין ליכוד
שם.״ עומד

 כיבד המדיני הדיון את 0,
הי המדינה. נשיא בנוכחותו

 שהוא השלישית הפעם זו תד,
 בפעמיים הנוכחית. לכנסת בא

 נכון יצחק בא הראשונות
 לטקס אופירה, רעייתו, עם

 ולישיבה מושנדהכנסת פתיהת
 פרג* נשיא־צרפת, נאם שבה

אה  בא הפעם מיטראן. סו
הנאו לשני והאזין לבדו נבון
 אריק של הראשונים, מים

 ש־ מכיוון פרס. ושימעון שרון
ה על יתר התארכו הנאומים

 לצאת רצה לא והוא מידה,
 הוא פרם, של נאומו באמצע

 שהיתה במישכן, לפגישה איחר
 הפורש, המוסד ראש עם לו

דיווח. לו למסור שבא
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