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 טיסות בעיית את מרן הרב פותר היה איך
ת ״אל־־על״ שב ביותר החשוב השר ומיהו ב

ע־ שאל שאלות שתי 8!  י
 התחיה ח״כ את אגמון ל!כ

 אותה והותיר כהן גאולה
 י שיצחק נכון ״האם המומה.
נא ליוכד פרחים שלח רבץ

 לשר־המדעי התמנה כשהוא מן
 שילם שנאמן נכון זה והאם

בדו הטיפ את לנער־השליח
י״ לרים

 רוח, ומצב בירה בערב 8׳
 ריאיין השבוע, באמצע שנערך
ה הרב את טלפונית, אגמון,
 בעניין גורן, שדמה ראשי

 בשבתות. אל־על חברת סגירת
 מצטער ״אני פיתרון. היה לרב
אליי, הבעייה את הביאו שלא

 פיתרון. מוצא הייתי אני כי
הממ בעיית את שסתרתי כמו

 סתם שהם שקבעתי בכך זרים
 חייתי צורה באותה בני־זונה,

במטו אל־על. בעיית את פותר
 כניסת ערב יוצאים שהיו סים

 כל מקבל היד, ומועד, שבת
 הצוות ואנשי מהנוסעים אחד
רג את טובלים היו ובו סיר,

 שלפי משום זאת, במים. ליהם
מש הייתי לשוט. מותר ההלכה

 אל- ,טוס הסיסמה שם את נה
 ה־ וכל אל־על׳ ל,שוט על׳

נפתרת.״ היתה בעייה

הטל השיחה קיום בזמן 8
יושב- הבימה על ישב פונית

הכנ של הכלכלה ועדת ראש
ל שהוזמן יעקלכי, גד סת,

 הוא אל־סל. בנושא התראיין
 בתום אך מהתשובה, השתומם

ולצו לו אגמון הסביר הראיון
 חיקה גורן של קולו שאת פים,

צפיר. טוביה

 של לסבלנותו גבול יש 8
 שר־השיכון, ראש־ממשלה. סגן

הש לישיבת איחר לוי, דויד
וב התיישבות, לענייני רים

 העמום לחדר־הישיבות בואו
 פנוי כיסא אפילו מצא לא הוא

 לצד מצד הסתובב הוא אחד.
 לו לפנות כדי קם לא ואיש

 מעט מצא הוא בסוף מקום.
 מג־ דלןל, יהודה לצד מקום

 של ההתיישבות מחלקת כ״ל
 סנ- צכן, וחיים הסוכנות,

 לפיתוח. הקרן־הקיימת כ״ל
 אינו זאת בכל כיסא חצי אבל

 ״מה וצעק: לוי קפץ כורסה•
 יש !צפוף כל־כך !פה זה

 !״פחות וחשובים יותר חשובים
 היה יכול הוא אחרי־כן רק

בכיסא. להתרווח

 העיר ישיבה באותה ■
 שאין שקל, דן האוצר, נציג
חד התנחלויות להקמת כסף

 ראש־הממשלה, סגן שות.
ב הפסיקו איליד, שימחה

 כלבי- להיות ״תפסיקו : נזיפה
 אל כסף, יהיה שלנו. השמירה
תדאג.״

 קיבל הדיון בהמשך 8
ב להתיישבות המחלקה ראש

 דרובדם, מתתיהו סוכנות,
 פתח הוא הדיבור. רשות את

 לשטן, פה לפתוח ״בלי : ואמר
 ישובים גם לבנות נוכל אנו

 :ארליך אותו קטע כפריים.״
 יורם לדאוג. מה אין ״מתי,

!״השטן איננו ארידור

 מונה מאז לראשונה 8
שר־החקלאות, לתפקיד ארליך
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בשירה. פצח כאילו נראה אך כמפהק, פיו את פער חגרתי, לאירוע

״נעמת״, של במעון ילד בידו מחזיק ההסתדרות, מזכ״ל ממלא־מקוםקיסר ישראל
 מחבק הוא שגם תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר בן־מאיר, דב ח״כ ולצידו

 בעיר, ״נעמת״ במעון גם ביקרו וכאשר בתל-אביב, מקומות־עבודה אורחי היו השניים עליו. שזינק ילד
 אחרי מתכת. במיפעל ביקרו הם סיור באותו ילדים. בחברת כמינהג״התקופה, להצטלם שמחו הם

כאן.״ כבר והם בחירות יערוך שהוא איים רק בגין ״מנחם :המנהל אמר הסיור, את שסיימו

 החשיבות מידת מה חש הוא
אר בחו״ל. לתפקיד שמייחסים

הק עמיתו על־ידי הוזמן ליך
 מעבר לביקור וידן, ג׳ץ נדי,
 ללישב־ הביא ההזמנה את לים.

 מיוחד שליח ארליך של תו
נחה הוא כאשר מקנדה. שהגיע

 שהתשובה היהודים, לשומעיו
 והתיישבות עלייה היא לרגן

 כך על זכה הוא בארץ־ישראל.
 קלי- סוערות. כפיים למחיאות

 רוצה ״לא ואמר: התלהב נר
 שתבצ־ רוצה כפיים• מחיאות

בפעם הכפיים מחיאות !״עו

אפל־ בועז עם ומסתודד בשעונו מביטשרד יוסי
 אפלבאום פרס. שימעון של עוזרו באום,

 מיפלגת- במרכז שנערך המדיני, בדיון המשתתפים את רשם
 הוא מתי לברר כדי הבימה לפינת לו קרא ושריד העבודה,

הדיון. נדחה לבסוף דברו. לשאת כדי הבימה על לעלות יוכל

 מטוס לו המתין במונטריאול,
 לאוטאווה. אותו שלקח מיוחד

 במטוס טס הוא השבוע באמצע
 כדי קנדה, במערב אחר מיוחד
 בשדות־התבו־ מהאוויר לחזות

 הסיור, בתוכנית המקומיים. אה
 ערב השר ללישכת שהגיעה
 בפניו להדגיש טרחו יציאתו,

ביוז נעשה בסיור פרם שכל
 ככל הקנדי. השר ובפיקוח מת

 קשיי יהיו שלארליך יתכן זאת,
ש בעוד עמיתו. עם תיקשורת

ה השר של התמחותו תחום
 ■ילן אופטיקה, הוא ישראלי

חקלאי. הוא

 בידיעות הפלילים דיווחי 8
 במישפחה. נשארים אחרונות

ה של פלילים לענייני הכתב
 לחו״ל, יוצא כר, יוסי עיתון,

 כריי■ חיים יהיה ומחליפו
א, אחיו. שהוא ד

קליינר, מיכאל נח״ ■
הסוכ מטעם לשליחות שיצא

 בדרום־אפריקד, היהודית נות
 נשיא פירסם שבו ביום הירצה

 רגן, רונלד ארצות־הברית,
 ב־ לשלום תוכניתו עיקרי את

אמר חרות ח״כ התיכון. מיזרח

מה יותר חזקות היו השנייה
הראשונה. פעם

 להודיע לא נוהג קליינר 8
 וכך ח״כ, שהוא טיסתו לפני
 הוא שבו על, אל־ שבמטוס קרה
 ח״כ ישבו ליוהנסבורג, טס הוא

 ומחליפו בלומנפדד נפתלי
 בהלק גבי*ט, ישעיהו בכור.

 ־שב והוא המטוס של הקידמי
 אותו שזיהו אחרי גם מאחור.

 לעומת מקום. עבורו נמצא לא
 חרג הוא בחזרה בדרך זאת.

 דרכון־ה־ את והציג ממינהגו
 לקבל שיוכל כדי שלו, שירות

 הסיבה במהירות. מיזוודתו את
 מיפלג־ לחתונה מיהר הוא —

קי לא הוא המיזוודה את תית.
 התעיפה לשדה בהגיעו בל.

 שיש לנוסעים הוסבר בן־גוריון,
 וכל השינוע במיתקן תקלה

ב תתעקב המיזוודות העברת
שעתיים.

ל נוהג ראש־הממשלה 8
 כן״ דויד את לצטט אחרונה
 טובות עליו אומר גוריץ,
 היא שהזקן הזמן כל ומזכיר
 כך• על העיר הציונות. מאבות

 שריד: יוסי העבודה, ח״כ
שמע לא מבן־גוריון ״מעניין,

!״טובות אף־פעם בגין על תי
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