
 ב! הוא מהח״בים מ■ התווכח! בכנסתאנשים
שפחה אסא !הפרופסור נורובת־ילדים. למי
גנגסטרים בחבורת חם1א מתאר בשר  המדיני הנאום מנת 8

 התחיה, ח״כ סיפר בכנסת
 לשישה אב שהוא פורת, חנן

 במליאה שנכחו ח״כים ילדים.
יפה יפה, ״זה לו: העירו

 כלום, ״זה :פורת אמר מאוד.״
 לו ענה ילדים.״ 12 יש לאחותי

 :גיל יעקב המערך, ח״כ
יל 11 של ממישפחה ״אני

*  ,ג־ תשובתו: יהיה. מד. אל
רע.״ יהיה הטוב מיקרה
 מיפלגית לישכת החלטת 8

 הליברלים את לצרף העבודה
לד עוררה, למערך העצמאיים

 קשה. בעיה פאר, מני עת
 הזה, השבוט ראיונות, בערב
לח־ צריך ״עכשיו פני: אמר

 התייחס דבריו בהמשך 8
 שמרגע הליכוד, לטענת כשר

 מנדט לה יש נבחרה שהממשלה
 כשר: אמר דבר. כל לעשות

שבו ריטואל, אינה ״דמוקרטיה

ש הישראלים, הדרוזים להגנת
 הנעשה נגד בירושלים הפגינו

 של הרוחני לאב פנה בלבנון,
 אמין השייח׳ הדרוזית העדה

ף,  חמר את לצנן לו וקרא מדי
בעדתו. מי־המוח

 מסוגל אינו ושהוא חדשות, רוך
 המיש־ העיר הוועד. עם לעבוד

 מיכה הוועד, ליושב־ראש נה
 על המצב, זה ״אם ינון:
ל ולחזור להתפטר לפיד

מעריב.״

ראש־הממשלה, פגי את קיבל תל״אביב עיריית ראש פניו. את בידו מליטדהם שוגה
לסגף־שר־ שנערך האשכבח לטקס העירייה לבניין שבא בגין, מנחם

 נראה הוא ולכן בלוריתו, את לישר מתבוון כשהוא במצלמה נתפס להט שיפמן. דויד התחבורה,
פני און חיא אף קיבל (משמאל) גריפל יגאל להט, של סגנו מהמצלמה. פניו את מסתיר הוא כאילו

להט. של לצידו ועבד הליברלים מטעם תל״אביב סגן־ראש״עיריית שנים במשך היה שיפמן ראש־הממשלה.

 פפ״ם, ח״כ התערב אז דים.״
 ח״כ בל זה, ״מה :צכן יאיר

ז״ הון הצהרת נותן
 בנאומו הזכיר פורת 8

 וזה בעליה, הדחוף הצורך את
 שהוקצב הזמן אחרי כבר היה
 הכנסת, יושגדראש טגן לו.

 בפורת האיץ שחל, ■משה
 :צבן לו עזר דבריו. את לסיים
 וכרגע עליה, על מדבר ״אתה

 רד ירידה. זה שאקטואלי מה
!״מהדוכן

 של הפרלמנטרי הנתב 8
נש־ שור, יצחק הנזיישמר, על

 להם להודיע כדי אותם, פש
כך.״ על

 לקרי- מוחצת תשובה 8
 מתחומה היא גם את־ביניים

 הוכיח זאת אםנות־הנאום. של
 אסא לפילוסו&ח; הפרופסור

 כינוס אורחי בין שהיה כשר,
 צוותא במועדון גבול יש אנשי
 על מדבר בעודו אביב. בתל־
 להשתתף לסרב האזרח זכות

 לו הפריע לא-צודקת, במילחמה
 קרא הנוכחים. אחד הזמן כל

דב לסוף ״חכה כשר: לעברו
 (מנחם)לצעוק תתחיל ואז רי,

בגין.״ בנץ,

ב שנים בארבע פעם בוחרים
 גנגסטרים של אחת רשימה

גנגסט של רשימות 17 מתוך
רים.״
 עצמו מצא נשיא־המדינה 8

 מיעוטים בין האחרון בשבוע
 של הרוחני האב בארץ. שונים
 האב בארץ, המארונית העדה

ל פנה חדפוש, מונסיור
 כי מידע שיש לו, וסיפר נשיא

 מתכוונים דרחים חמומי-מוח
ב המארונים בקהילת לפגוע
 ד.פ- מעשי על כנקמה ארץ,

ב בדרוזים הנוצריות לאנגות
לפני-נן שיצא נבון, לבנון.

ד תומכי 8  סגן ליי, דוי
 השיכון, ושר־ ראש־הממשלה

 לא יבין שחיים מתפללים
 ככתב תפקידו את למלא יחזור

 מרוצים הם בכנסת. הטלוויזיה
 גורן. יגאל ממחליפו, מאוד

 עלי־ גורן, של אשתו :הסיבה
ה,  מישרד־השי־ דוברת היא ז
כת.

 לא כבר באלה צרחות 8
 הוועד בישיבות רב זמן נשמעו
ה רשות־השידור. של המנהל

 בפיר גזעם שהיה לפיד, 8
 את אישי באופן תקף חד,

 פאפו אהרון הוועד חברי
 אותו קטע מרון. ואהובה

 פנכ״ל, להיות ״כשבאת ינון:
ה ׳בוועד נמצא שפאפו ידעת
 הפתעה היתה לא זו מנהל.

 מרצונך נכנסת אתה בשבילה
 איך ״׳נכת. :פאפו העיר הטוב.״

 ז הרומי המישפטי הכלל אומר
ה היזהר ,03׳.י6ז.צ זסזקימופ

!״ קונה

1 1 1  של ידה את לוחצת חנשיא, רעיית 1
י 1 ן י ! ■ !  עברו שרבים שיפמן, שושנה האלמנה *

 התאום, ואחיו המנוח שיפמן דויד בנותיה. שתי ואת אותה וניחמו
 ליחסי- מישרד בעל והיום ״אגד״ דובר שהיה מי שיפמן, מרדכי
ותחיה. שושנה תאומות, אחיות שתי נשאו ולפירסום, ציבור

נראסרשווו שמואל
 ללחיצות־ שם הופעתו את ניצל הוא שיפמן. דויד של ארונו פני

 הכניסה אולם את שמילאו ופוליטיקאים, עיתונאים עם רבות ידיים
 חתל־ הקבלן של לצידו לשבת זמן מצא וגם העירייה, בניין של

 את בגה וגם בתל-אביב לבנות שמרבה פילץ, אריה הוותיק, אביבי
בבעלות. חלק לפלאטו יש שבו בניין בעיר, סנטר״ ״דיזנגוף בניין

מאנ ששודרה בכתבה ח וועד
 דיווח שבה הצנחנים, דרטת
 שהורים הדר, מנחם הכתב

 של לעברו קראו שכולים
 !״מיפלצת שרץ: אריאל

 לפיד (״טומי״) יוסף !״רוצח
 המהדורה את ערב באותו ערך

 על ביקורת מתחו הוועד וחברי
 בידיעה אותה לפתוח שיקולו

 התנצלו אף כך שאחר־ זו,
ה שהוועד טען, לפיד עליה.
לע־ איך אותו ילמד לא מנהל

 גיסים הוועד חבר 8
ב פאפו על התנפל אלמוג
״1 חמור ״אידיוט, : צעקות

 מדבר ״ככה פאפו: לו אמר
ב אוניברסיטה,״ של רקטור

 בית־בול, שמוסד לכך רמזו
ב זכה אלמוג, מנהל שאותו
החי ממישרד אקדמית הכרה

רק כמו מדבר לא ״אתה נוך׳
 (רקטום רקטום.״ כמו אלא טור
 פי- של הלאטיני שמו הוא

הטבעת.)
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