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 ועדת־הכל- יושב־ראש 0
יעקובי, גד הכנסת, של כלד.
 היחידי הוועדה יושב־ראש היה

 שעות את להזיז שסירב בכנסת
ה לימודי בגלל הוועדה כינוס

ה במישכן המתקיימים ערבית
 ללמוד רוצים הם ,אם כנסת.

 בשעות זאת יעשו שלא ערבית,
העבודה.״

 ועדודהכלכלה בישיבת 91
הו העישון, חוק בעניין שדנה

 דובק הסיגריות חברת בשם סיע ״״
תמיר. שמואל עורך־הדין

 באנציקלופדיה מצוייד בא הוא
ש עבי־כרס, ובספרים רפואית

 ציטט הוא עוזרו. נשא אותם
שהעי רופאים של חווודדעת

 שאל כל-כך. מסוכן אינו שון
 ח״כ ההצעה, מיוזמי אחד אותו

ג אורי העבודה ב  זה ,אם ג פ
מע לא אתה למה טוב כל־כן־

ז״ שן

מס האחרונה הבדיחה 9
חדש. שטר יצא שבשווייץ פרת

 של ציור־דיוקן האחד מצידו
 השני ומצידו גאון, גיסים
אחד. שווייצי פרענק

 מישפט.״ הליכי שיבוש בדיוק
 דינה את גזר לא מלול השופט

רחב. של

9  שמדו־ אורי השופט 1
מן  יום שבכל מכיוון כיי סיפר, ז

 150כ־ ישראל למדינת נכנסות
 לבנוני, מיספר בעלות מכוניות

 מישם־ בעייה בליבו התעוררה
 תאונת־דר- נגרמת כאשר טית.
ה את לתבוע צורך ויש כים,

 גם תביעה להגיש חייבים מזיק,
מל שנהגים מאחר הנהג. נגד

יו כיצד לארצם, חוזרים בנון
 את להם להגיש בעלי־הדין כלו

מ השאלה למישפטז ההזמנה
ש כל-כך השופט את טרידה

 ל- זה בעניין מיכתב שלח הוא
שר־המישפטים.

 הצעירה בתו איריס, ■1
 פאפו, אהרון עורך־הדין של

 מישנד ראשונה שנה הלומדת
ח תל-אביב, באוניברסיטת טים
 לכיתה, חבריה בנוח. שלא שה

בפילוסו בחירה שיעור שלקחו
כ־ אסא הפרופסור אצל פיה

אבינו. אברהם של בבריתו הובא גורן והמחזאית אגמון עידן של הרך בנםאגמון 11*,
 את החזיקה עידן, של החורגת ואמו אגמון יעקב של אשתו אלמגור, גילה

 לבימה בזרועותיו הילד את הביא משמאל) (למטה עידן (למעלה). הברית אחרי בזרועותיה התינוק
 ב,,בית שהתקיים המילה, בברית כסנדק. ששימש מימין) (למטה האב לאגמון אותו ומסר הקטנה,
בבד. גורן עמדה עצמו הברית בעת המישסחה. בני בל של מחבריהם רבים השתתפו ליסין״,

 לקואליציה קוראים איך 9
א כיפה ורק״חז המפד״ל בין

דומה.
 הגולה, הפולני הזמר 9
ב הופיע קצ׳מרסקי יאצל,

 מי־ המנחה נווודצדק. תיאטרון
לתר אמור היה הנדלזץ כאל

ש הזמר, של שיריו את גם גם
תנו להימנון הפך מהם אחד

 רובו הקהל, סולידאריות. עת
ש כך על מחה פולני, ממוצא

מב הנדלזץ, ענה תרגום. יהיה
 בארץ ,ישנם התיאטרון: קר

פול הוברים שאינם מיעוטים
נית.״

 מתגורר הפולני הזמר 91
 הצייר של בביתו בישראל
 חבר קלצ׳ינסקי, אגדריי

 ממוצא הוא שגם חרות, מרכז
 קל- לקח האורח לכבוד פולני.

מעבודתו. חופשה צ׳ינסקי

 וע- של ישיבה בתש 9
 שדנה הכנסת, של דת־הכספים

הו האינפלציה, בחוק ארוכות
 לו־ שלמה היושב-ראש דיע

הק בעניין עמדתו מהי רנץ
 בתי-הזק- לחימום סכומים צבת
 חבר כל ביקש זה בשלב נים.

 לורנץ, העיר להתבטא. ועדה
ת :אגודת-ישראל איש ביי  על ,
 של דממה היתד, האינפלציה חוק

 החימום ובתקציב בית-עלמין.
מדברים.״ כולם

שעס אחרת, בישיבה 9
 העיר על, אל־ תיפעול בנושא קה

 עזרא מישרד־האוצר מנכ״ל
ה לשם בע״מ שהצירוף סדן,
לה ״צריך מטעה. הוא חברה

ה בערבות לא שזה מובן יות
ממשלה.״

לי איתן חרות ח״כ 9
 של מנסיעתו מודאג היה פני,

 לארצות- נכון יצחק הנשיא
הפי תהיה לא ,שרק הברית.

 ענה בחיוך. אסר בהיעדרו,״ כה
 יצחק הליברלים, ח״כ לו

 מתכוון ,אתה :זייגר (,זיגי״)
הע במיפלגת להפיכה בוודאי
בודה.״

 מלול אכרהם השופט 9
 נירה עורכת-הדין את שמע

 על במישפט טוענת לידסקי
 השופט, הליכי־מישפט. שיבוש
 הפסיק דינקותא, בגירסה שנזכר

 טיעונה כי מספר שחל אותה
ה רחב סיפור את לו מזכיר
ה פירט עניין,״ ,באותו זונה.

המר את רחב ״החביאה שופט,
ל המישטרה באה וכאשר גלים

 ומנעה אותם החביאה חפשם
וזה אותם, למצוא מהמישטרה

 ,טוב :לה ואמרו אליה באו שד,
 השמיצו כי בשיעור, היית שלא

כא אליך.״ שקרוב מישהו שם
 עליו אומר מה פאפו שמע שר

 הוא )2367 חזה (העולס כשר
ב לראשונה נתקל שהוא סיפר
 .עוד שנים. כשש לפני כשר
 משהו לו שיש שידעתי לפני
 של הרצאה לשמוע הלכתי נגדי,

 שנה 300 במלאת מרצים קבוצת
 שפי־ כרוך הפילוסוף למות

מו מישרדי את סגרתי נתח♦
נס סוחף ובגשם מהרגיל, קדם
 שמעתי כאשר לרמת־אביב. עתי
 הוא מאוד. התאכזבתי כשר את
 דבר שום בהרצאתו חידש לא

 קודם שפינוזה על ידעתי שלא
 שמפליא מה ספרים. מקריאת

 שאני ידע הוא איך הוא,• אותי
 לו יש ממנו. יותר חכם באמת

 מה י אבל טלפאתי. חוש ממש
במ הגינות. מעט זה לו שחסר

 שיעוריו תוכן את לחדש קש
אח רק שיעור כל מחדש הוא

 התפלות הפוליטיות הבדיחות
שלו.״

 של האחרונה בישיבה 9!
 רשות־השי- של הוועד־המגהל

 הסיבה פאפו. השתתף לא דור
 הסכים הכלל מן יוצא באופן —

׳ הוועד־המנהל, יושב־ראש  ר
 לבקשת להענות ירון, אוכן
 חרות ח״כ הוועד, מחברי אחד

 את לקיים שיטרית, מאיר
 יבנה. מועצת באולם הישיבה
 שלה. היושב־ראש הוא שיטרית

בש החמישי ליום נקבע הדיון
 שעת־הכי- במקום הבוקר, עות
 אחרי- השני ביום הרגילה נום

 זמן באותו היד, סאפו הצהרים.
 סיור הפסיד הוא בבית־המישפט.

 ביקור בעיירה, שעות שלוש בן
 וא- ומיפעלים, שיכון בכיתות,

 שבסופה דשנה רוחת־צהריים
 של השבועית הישיבה התקיימה

ד,תעד.
ד שירה, כן־ציץ 9 י

שר של תיקשודת לענייני עצו
 בוולוו נוהג וכורג, יוסף ד,פנים
 הוא שאותה ,1965 מודל ישנה
פע מישפחתית. בירושה קיבל
ל בה נוסע הוא בשבוע מיים

 בורג הד״ר בענייני ירושלים,
 לבית־ד,חולים בשבוע ופעמיים

 יסע עתה בנתניה. לניאדו הדתי
קור למושב גם שבוע כל שירד,

 — הסיבה שגב. שבגוש נית
 פירסום בחברת שם שותף הוא

שלו עוד שותפים בה חדשה,
הגר היא השותפים אחד שה.

 גם שהיא כץ, אפתי פיקאית
 פני- את מיפתה ובעבר צוללנית

הים.
הכתבת נמיר, דגורח 9!

 אחרונות, ידיעות של הרפואית
 טיולה את במהרה תשכח לא

 החליפה היא באילת. האחרון
 העיתון של כתבת־ד,תיירות את

ת רי ו ד, נ ר ה לעיר ויצאה א
 חג- את לחגוג הדרומית עיר

שתי נקעה היא באילת המולד.

 לקתה ד,שידרה, בעמוד חוליות
 ד השמאלית ברגלה בשיתוק

 :לעיסוקיה היאה למקום הגיעה
 בעיר. יוספטל לבית־ד,חולים

ובשכי יומיים, שם שכבה היא
כא כתבתה. את כתבה אף בה
לש צריכה שהיא לה נאמר שר
 גלד נטלה היא חודש, שם כב

 על וטסה כאבים לשיכוך לות
 בבית- לתל-אביב. אלונקה גבי

 קיבלה היא אינילוב החולים
 ד,שידרה בעמוד זריקות ארבע

ב זריקות שש החוליות, בין
לעי לחברה שרצו הירך. פרק
 היא סמי-הרדמה, של קבוע רוי

 היא בבית מבית־ד״חולים. ברחה
 וכך קרש, מיטת על שוכבת

 ימים. חודש לשכב תיאלץ היא
בש מנהלת היא עבודתה את

 שלא כדי הטלפון, דרך כיבה
 במשך :שקבעה בתקדים לפגוע

 העיתונאית עבודתה שנות 30
ב בלבד יום 12 החסירה היא
מחלה. גלל

236717 הזה העולם


