
שחץ שבו ם1מק בכל התנחלות רוצה פורח חנן  ה
ד נוסחות ישרבט נאמן ויובל שלה שולחן לי אנשיםהממ

■  המשא־ומתן תחילת מאז י
הצ על התחיה הליכוד,עם של

 סגן נפגש לממשלה טרפותה
 התיישבות לענייני שר־החקלאות

ל א כ  עם בתדירות דקל, מי
 את לפניו והציג סוחת חנן

 מתנחלים אלף 100ל־ תוכניתו
 פורת המערבית. בגדה יהודים

 תוכנית והציג בכך הסתפק לא
עוז עליה העיר אלטרנטיבית.

ל הבטחון שר של המיוחד רו
 כר־ אורי התיישבות, ענייני
הת שנקים רוצים ״הם • און

משתי שהם פינה בכל נחלות
 המשא־ומתן כאשר בה.״ נים

 ליברליים פעילים באו התקדם,
 שימחה ראש־הממשלה, לסגן

ח את לפניו והביעו ארליך,
ו כיושב־ראש שמעמדו ששם
 התיישבות לענייני השרים עדת

 כסגנו, פורת ימונה אם יפגע,
 כך על הגיב סגן־שר. בתפקיד
 מבלבלים. אתם ״מה ארליך:
 פוטל מכסימום תקבל התחיה

הממשלה.״ ליד אחד

השיתו־ המושב בן דקל, 9!
 חבריו בפי מכונה נורדיה, פי

ואילו חרות,״ של ״המאפ״יניק

 הוא לדבריו, חבריו. לנאומי זין
 יעבור כאשר גם מכך יחדל לא

הממ שולחן ליד וישב כיסא,
 יכול לא שהוא טען נאמן שלה.

מ כך, מלעשות בעצמו לעצור
אצ מתגבש אינו שרעיון שום

שול ליד יושב הוא כאשר לו
 במיקרה, אלא לו, וממתין חן
 בדברים עסוק הוא כאשר גם

אחרים.
מן דני האסטרולוג 91 ר  ח

 הלבנון. ממילחמת הופתע לא
 עם מקיים שהוא בסדנת־לימוד

 לבחון הצליחו הם תלמידיו,
 במילחמה, צה״ל מהלכי את

 דובר של הקרב ערפל חרף
 של הורסקופים בעזרת צה״ל,
 תאריך לפי והממשלה, צה״ל

 ל־ אך והשעה. המקום, לידתם,
ב יש תמיד שלא התברר הרמן
ה בסוף היתרון. מן כזה מידע
ה סגל לפני הירצה הוא חורף
ה הוא חיל-האוויר. של דרכה
 מילח־ פריצת תאריך על צביע

המופת המאזינים הלבנון, מת
 ספק בצחוק, ספק לו הציעו עים

 את יפיץ לא שהוא ברצינות,
הש־ שהצד כדי ברבים, המידע

ת עולהאוליך שימחה ה במדרגו ס  לרחבת הכני
ה, בניין רי ת נערכה שם העי הפגנ

שלה. מ ם כאשר הופתע ארליך המ מוני פו גדרות על שצבאו ה  שהקי
ת ת, א ת פרצו המדרגו או רי ק ך,״ ״ארליך, :ב א לכבודו. ארלי  הו

שחיוך בידו ניפנף התעכב, הר פניו, על ניצחון של וכ ה. לעבר מי מ בי ה

ח ארליך, של השני סגנו ס  פ
 החרו־ מכונה נרופר (״פיסי״)

 באחרונה הליברלים.״ של תניק
 מישרד־החקלאות אנשי הציעו

 שני של תאריהם את להחליף
הת פייסי — הסיבה הסגנים.

 של לפיטוריו בתקיפות נגד
ר במישרד, לייצור סמנכ״ל אי  מ

הן,  לא שעדיין חרות איש כ
 בו. שתלו הציפיות את מילא
 אותו. לפטר ״אין אמר: הוא

וש משכורת לקבל שימשיך
 איש הוא כי מזכירה, לו תהיה

הליכוד.״

כל המיועד השר 91 ־ יו א  נ
 חש אינו הוא אם נשאל ימן

 ושאיבד שגמר, כמדען עצמו
פרו נאמן, המצאתו. כושר את

 תיק לו שמוצע לפיסיקה, פסור
ה את שלל והפיתוח המדע
 שהוא גילה ואף וכל מכל טענה

 את חדש. פרוייקט של בשיאו
ל לו דרושות שהיו הנוסחות

ר הוא זה פרוייקט הכנת שם
 במליאת בלתי־צפוי. במקום שם

והא ישב הוא כאשר הכנסת,

 אחד למילחמה. יתכונן לא ני
שמב הרמן לפני טען אף מהם

 אינו אסטרולוג מוסרית, חינה
זה. מסוג מידע לפרסם רשאי

9 ב לעונש הטיעון בעת 1
 דניאל הפורנו, צלם של עניינו

 .צבי הסניגור, טען נרנות,
 במיקרה הנערות כי לידסקי,

 אשר אדומה, כיפה כמו היו זה
 בעל התובע הזאב. אל נמשכה

א וחובש-הכיפה, חוש-ההומור
וא חייך לנדשטיין, ברהם

ה הכיפה זה במישפט כי מר
שלו. ראשו על נמצאת יחידה

בתו התובע טען כאשר 9!
 לבית־המיש- הסביר לעונש, רו
 מן האדם ״מותר הפסוק כי פט

 למעשה נכתב אין,״ — הבהמה
 חיות שרק כיוון זאת, ב״עין.״
 זרים. בנוכחות להזדווג נוהגות

״או צינעה. מעדיפים אדם בני
 וב־ בצילומיו הוכיח גרנות לם

מ הוא כי שלו, הוידיאו סירטי
זה.״ בעניין לבהמה תקרב
ם הפלונאי 9 י ך, חי שי

:::
קל בעזרת צועד 1 י 1 ך 11 רן 1 ¥1 ת לעבר מ מ ם בי מי א  הנו
#1 1 1 1 1 י 1 * ת | ^ שלה בהפגנ מ ה המ מ קיי ת ה  בכיכר ש

שלה מלכי״ישראל. ש־הממ ם בא רא קו מ ר ל חו חד רב, באי  עט בי
סף שר״הפנים ת בין בורג. יו דמו הכרזו ת שקי שלה א ש־הממ ה רא ת  הי

ת ח שון: בזו א ד, ״עם הל ח חד, צבא א שלה א ״ ממ ת. ח א

מהרו לעובדיו קוראלהט שלטה  לבניין ויעלו שי
ה, ריי ת ויפרצו העי ת א ם דלתו רי  החד

ם. שאינם ארי ה צ׳יצ׳ מו ם בין שהי שוני ה, לרחבת שבאו הרא ריי  העי
שחלק הופתע בניין כ ה מה לה. שרוי הי א באפי ס הו ת כינ שיו, א  אנ
ם על הצביע רי איזו ם ה כי שו ח ה ה ציוו ם ו ה ק עלי לי הד אור. שם ל

התמי מודעות מאחרי שעמד
 שפורסמו בראש־הממשלה, כה

 בין היד■ שהוא סיפר בעיתונים,
 שלום- ■להפגנת שבאו הסקרנים

 בתל-אביב. שנערכה עכשיו
ש איש, אלף 20 רק בה ״נכחו

 סקרנים, היו אלף 18 מתוכם
 חבר שיף, אמר. כמוני,״ ממם

 הוא איך נשאל חרות, מרכז
ה חתימות את לגייס הצליח

 הדומם״ ״הרוב שכונו אזרחים
בעיתו ברשימה הופיע וששמם

 ל־ פנה המחתים ״הצוות נים.
ה באמצעות איש אלף 20כ־

ה את טרק אחד רק טלפון.

 צריך שהוא אמר אחר טלפון.
 אליו שיתקשרו וביקש לחשוב
 הסכימו השאר כל יום. כעבור

היסום.״ ללא
 יוסי המערך, ח״כ 9(

 הגמר במישחק צפה שריד,
ב גרמניה ומערב איטליה בין

 כאשר בביתו. ידידים חברת
ה יציע על־פני המצלמה חלפה

 את הזכיר והקריין מכובדים
ש המפורסמים של שמותיהם

ה שאלה הצופים, בין היו ע  נו
 אותך ״למה :אביה את 11ה־ בת
 הרימו הנוכחים הזמינו?״ לא

 ״רק בחיוך: ענה ושריד גבה
 במידה אותי מעריכה שלי הבת

הראוייה.״
9  יצחק השר־ללא־תיק, 1

 אמר כאשר שנדהם מודעי,
 לתיקשורת־המונים, הד״ר עליו

 לא שהוא יריכ־כן־אליעזר,
ב מופיע כשהוא אמון מעורר

 )2341 הזה (העולם טלוויזיה
כ שנים. כבר זו לבעיה מודע
 ב־ לשר־האנרגיה, התמנה אשר

 הליכוד, של הקודמת קאדנציה
 לא שהוא מקורביו, לו הסבירו
א המירקע. את לעבור מצליח

ש היתד, שהועלו ההצעות חת
 השר במישקפיים. יופיע הוא
ס במעגל מסך בדיקות עבר
 אחדות פעמים הופיע ואף גור,

מפ היתד, התוצאה במישקפיים.
 על ויתר והוא יותר, עוד חידה

הרעיון.
 אמנון מפ״ם, דובר 9|

 הוא ירוד. במצב־רוח היה לוי,
ס חודשים צו־מילואים קיבל

ממו שירות שסיים אחר פורים
בת ודווקא הארץ, בדרום שך

באוניבר שלו הבחינות קופת
מוס התלבט שגם לוי, סיטה.

 בעת עתה לנהוג יש כיצד רית
 הארץ, בצפון שירות-מילואים

 לפני ימים ארבעה כאשר שמח
 שהצו לו הודיעו היציאה, מועד

ל הספיק לא הוא אך מבוטל.
 בלבד. שעות 48 אלא שמוח,
קי הוא היציאה, לפני יומיים

 לו שהודיע מיברק, לביתו בל
בתוקף. הוא הצו כי

9  ראש- מישרד מנכ״ל 1
 שמואלביץ׳ מתי הממשלה,

 ברחוב גרעינים חנות ליד עמד
 וקנה בתל-אביב יהודה־המכבי

צ אליו ניגש שונים. פיצוחים
רו ״אני :בשקט לו ואמר עיר
 לך להגיד מתי, צה,

 אליו רכן שמואליבץ׳ משהו.״
 קרא והצעיר דבריו את לשמוע
 רואה ״אני רם: בקול לעברו

 ובך באריאל כנץ, במנחם
 אוייבי- את לשניהם, כשותף

 שמוא- בישראל!״ היהודי העם
ה ולא פניו את עיווה לביץ׳

גיב.
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 נכון אופירה על סרט קה
 מספרת היא ובו נשיא, כרעיית

ש מאז ומעשיה הרגשתה על
 שאורכו בסרט, למישכן. באה

ב אופירה מתארת דקות, 50
 שהיא הסרטן מחלת על אריכות

 בה. מאבקה ואת בה לקתה
ה רעיית מספרת אחר בחלק
 כצבריוז בחירתה על נשיא
הזה. העולם של 1956

234213 הזה העולם


