
ד מהו בו כ די ה חי ם הי שו קאי ש טי אף איננו פולי אליו שו
מדוע ב יקים ו ל בן־מאיר ד עו שרד־יי ה מי ד בו ע ״ני־ ענ ב

ס שימעון  בבנייני שהתקיים הציוני בקונגרס לצידו שישב הציר אוזניות את נוטלנו
 לאנגלית סימולטני תירגום והיה בעברית היו הנאומים בירושלים. האומה

התרגום. את ובדק משכנו האוזניות את נטל לצין, חמד לאולם, לכן קודם דקות שבא פרס, ולצרפתית.

הבינלאו המרכז בכנס 9
 שאל התיכון במיזרח לשלום מי

 כנימין היה מה אכן אכא
ה למראה מרגיש ■הרצל זאכ

 אימרה וציטט הציוני, קונגרס
האמרי הנשיא של מפורסמת

 :אייזנהואר דוויים קאי
 היה לינקודן אברהם ״אילו

 ב־ מתהפך היה הוא כיום, חי
!״קיברו

 אבן: של אחר פכוק 9
 לשרת לפוליטיקאי הוא ״כבוד

 הכבוד זהו אבל באופוזיציה,
 אינו פוליטיקאי ששום היחידי
אליו.״ שואף
מ של נבואתו על אבן 9
 1982 סוף שעד כנין, נחם

 ישראל בין חוזה־שלום ייחתם
 חוזה־שלום של ״ערכו ולבנון:

 חתימות, שתי עליו כשיש עולה
אחת.״ רק ולא

 יצהלו שר־האנרגיה 9
הקונ באי לפני שנאם מודעי,

ה אל לדבר בחר הציוני, גרס
 שיש טען הוא באנגלית. צירים

 את בגדה. ריקים ענקיים שטחים
 הוא אף אחר, ציר קטע דבריו

שט יש כי לו הזכיר באנגלית,
 עטה מודעי בערבה. ריקים חים

בתקי וענה חמורת־סבר ארשת
 רצוי מדבר, שאתה ״לפני : פות

 פה, ותתיישב לארץ שתעלה
 לנו!״ ולהטיף שם לשבת תחת
להוד זכות־דיבור ביקש הציר

 את מאוד והביך אישית, עה
 ישראלי, דווקא היה הוא מודעי.

 יט- קיבוץ חבר וואלח, דני
סי נציג וואלה, בערבה. בתה

מרא הוא בקונגרס, ר״ץ עת
וממ יוטבתה מתיישבי שוני
עין־גדי. קימי

 הקצר הפורנו סירטון 9!
 היה בקונגרס בטעות שהוקרן
הה ״מאזן :השם תחת מתוייק

.״מיוחדים מיבצעיס — גירה

 היה ראשון בו שהבחין האיש
ק ■משה איש־המפד״ל דווקא

 לחינוך המחלקה ראש רונה,
 למסך בסמוך שהמתין תורני,

 ״מה :הצטעק ולפתע הטלוויזיה
 על הזה הזיין זה מה פה, הולך

ז״ המסך

ההת על ההצבעה בעת 9
הת הציוני בקונגרס נחלויות

 פרשו המיזרחי שחברי ברר,
 כר־ דוכי חרות איש לישון.

בסו דור־ההמשך סמנכ״ל אל,
 הבכיר לנציגם טילפן כנות,

 :בטלפון וצעק שפר אליעזר
 אתה להצביע, תבואו לא ״אם

בהנה שלך הכיסא את מאבד
 נבהלו לא המיזרחי אנשי !״ לה

לישת. והמשיכו

המיק על הקרב בעת 9
 המערך ח״כ בין שהתנהל רופון,
 חרות נציג ובין פרץ יצחק

 קמו קראום, אריק מאנגליה
 ב־ ווה, התיק ושרו הדסה נשות

 הרוחות. את להרגיע תיקווה
 חכהן מנחם המערך ח״כ

 לאות־מחאה, במקומו התיישב
ההמ שירת בזמן לעמוד וסירב

נון.

 של בתו כר־און, טל 9
כר־און, מרדכי אל״ם(מיל׳)

 נישאה עכשיו, שלום מראשי
דאהר. הערבי, לידידה
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 שם מביקוריו באחד כי פרו,
 יעקכ הכלכלי שר־העל אמר

מ שר יש ״לישראל ז מרידוד
 כל כאן לבקר הטורח צויץ,

לעצמו. התכוץ הוא שבוע!״

מ של הקרובה הישיבה 9!
 תסב לא העבודה מיפלגת רכז
ה כן־מאיר. דב כלח״ נחת

 ה- שנציגי בהצעה ידון מרכז
תפקי בשני יכהנו לא מיפלגה

 בן־ יאלץ כר באחד. אלא דים,
 רוצה הוא אם להחליט מאיר

 להמשיך או בכנסת, להישאר
פו מועצת כמזכיר בתפקידו

 •הגיב בן־מאיר תל-אביב. עלי
״נ :רבה במרירות הרעיון על
 כפל־תפקי- למנוע שיחליטו ניח

מ להתפטר אצטרך ואני דים,

 מועצודהפוע־ כמזכיר תפקידי
 לי פותח אני תל־אביב. של לים

 לענייני- לייעוץ פרטי מישרד
לי מיליון שני ועושה עבודה,

כ אחשב אני ואז לחודש. רות
ב הסוציאליזם של נאמן שליח

כנסת.״

 במלי- שהתקיים בדיון 9!
 הממשלה הודעת על את־הכנסת

 ח״ב טעה המשק, השבתת בעניין
הישי יושב־ראש שחל, משה

 איסר ח״כ את הזמין הוא בה.
 קרא דברו. את לשאת הורביץ
״ה נחמקין: אריק לעברו

 שחל בכנסת." לא כבר הוא
 אך הורכיץ לינאד התכוון

 של הקודם בשמו בטעות קרא
הראל. איפר
9  המערך סיעת בישיבת 1

:בן־מאיר לדב שחל קרא

 בן־ בשקט!״ תהיה ״יהודה,
 ולא מאיר ״שמי קרא: מאיר

 ״כשאתה שחל: העיר יהודה.״
מז אתה הרבה, כל־כך מפטפט

בן־מאיר.״ יהודה את לי כיר

ד־ אלי מעריב, כתב 9

 מישטרת על־ידי מוחרם נון
ה המישטרה. של מחוז־המרכז

 עבור סיקר הוא כאשר : סיבה
 אל־ הנהלת החלטת את הצהרון

 הגיע הוא החברה, את לפרק על
 ל- סמוך בלוד, לצריף־הוועדים

ב פגש הוא שם נמל־התעופה.
 ושאל אמיר גכי המחוז מפקד
 אם המישטרה, תעשה מה אותו

להת יסכימו לא עובדי-החברה
או ונשלח אותם ״נשכיב פנות.

א לו ענה לבית־חולים,״ תם
בעי בכותרת זכו ודבריו מיר,

למח דנון התקשר כאשר תון.
אח זאכה המחוז לדוברת רת

 אחר קריר. יחם גילה הוא רוני,
 מישט־ שמיברק לו, התברר כך

התח מפקדי לכל נשלח רתי
 לשתף שלא והדורש במרחב נות

דנון. עם פעולה

 מסרח ספר הוצאת לרגל 9,
 ארנסט עקיכא של חדש

ק על-ידי רואיין הוא סימון  ר
 ונשאל בחותם, רוזנטל כיק

 המנהיג דמות על השאר בין
 רואה! ״אני והנאור. הדמוקרטי

 היום] כזה אחד בן־אדם לפחות
 כשהוא המדינה. נשיא והוא
 תיקווה] לנו יש למימשל, יגיע
 הי־| היחידה. התיקווה זו אולי

 היה הוא מאוד. יפה אותו כרתי
 אך בבית־הספר, שלי תלמיד

 יותר בזה להתפאר רוצה איני
לו.״ להזיק יכול רק זה מדי.

ארי שר־הביטחון על 9
 הוא סימון: אמר שרון אל

 אם מילא. בן־אדם. אינו פשוט
או כך, על נגדי במישפט יפתח

 מדד׳ לא בכלל זו שהיום לו מר
בן־אדם...״ להיות מאה

ענ יש הרדיו בתוכנית 9
 מעריב עיתונאית התארחה יין

ה על שסיפרה פרימור, רחל
 ח״כים עליה שמפעילים לחצים

עלי שתספר כדי ואנשי-ציבור,
 לחץ המכובדים אחד בעיתון. הם

 בבקשה מאסיווי באופן עליה
 תמונותיו את שתחליף אחרת:

שב לתמונות בארכיוך־העיתון
 פרי- יותר. צעיר נראה הוא הן

 כי למאזינים סיפרה לא מור
אי הבלתי־פוטוגנית האישיות

 הכנסת יושב־ראש אלא נה
► סכידור. מנחם

ה תחילת לפני דקות 9
נר ב׳ ברשת עניין יש שידור

 המתחרה התוכנית עורכת אתה
 מגלי־צה״ל, משתיים שעתיים

 לאולפן־ עולה נודלמן, דאה
 בקריה, ישראל קול של השידור

 שהיא מסתבר בידיה. כשסרטים
 נכי התוכנית מגיש של ידידה
 לתוכנית להאזין ובאה גזית,

מ שאחת מכיוון השידור. בזמן
פור שוש התוכנית, ספיקות

 התנדבה היא חולה, היתד, מן,
לאול סרטים בנשיאת לעזור

פן.
 מ־ שכל חשבתי ״תמיד 9

מ מתוכננות סיבות־ההפתעה
ב הפילו אותי שגם עד ראש,
 אשת שכדדון, שלי פח.״

 חברת־משק-ן של יחסי-הציבור
ל במסיבת־הפתעה זכתה אות,
הנ מטעם חג-החנוכה, כבוד
ש האורחים בין החברה. הלת
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 ומנסה האומה בנייני בימת לקצה ניגשדולצין אויה
 הקונפדרציה צירות את לשכנע משם

באזו התנחלויות נגד המערך עם ביחד יצביעו שלא מארצות״הברית
באופן הוכרז כאשר זה היה המערבית. בגדה צפופי״אוכלוסיה רים

 כ. ר לו אין כי הבחין שהליכוד אחרי הפסקה, על ביותר מוזר
 המערך מטעם הצירות אחת ארד, נאווה וח״כ באולם, המולה נוצרה

 הנשים את לשכנע כדי הבימה לקצה כדולצין ניגשה בקונגרס,
המערך. להצעת הן ותאמרנה דעתן את תשנינה שלא האמריקאיות


