
ל1המ מיה!  מיכאל מודאג ממה ן.1לבנ ם1דר של הצבאי ש
בר־לב חיים של השקפתיעולנו! מהי1 בר־״הר.

 היורדים עיתון בזכות ■
 יוכל שלנו, ישראל האפריקאי

 מה לדעת בישראל הציבור
 החשוב הצבאי התפקיד היה
 רופא סנה, אפרים הד״ר של

 של בנו בשירות־קבע, קרבי
 משה הפנוח, פק״י פנהיג
 עם פונה הבן סנה סנה.

 דרום כמושל הקרבות סוף
 נשלח הוא באחרונה לבנון.

ה בשליחות לארצוודהברית
 כדברי נהנה, הוא שם בונדס,

רבה. בפופולאריות העיתון,
 בכנסת המערך סיעת 181
 הצבעתה דרך על דיון קיימה

 הפגנת בעניין לסדר בהצעות
 בחוץ באפרת. עכשיו שלוס

או סוסת־שלגים. השתוללה
 מ־ נרתעה שלא נמיר, רה

,אפשר :שאלה מזג־האוויר,
השלג למרות החוצה, לצאת

 ראש יושב לה ענה ז״ הזה
סרס, שימעון הפיפלגה,

קילומטר.״ 40 עד ,אפשר,

 (.מיקי״) מיכאל הד״ר 8
 שההחלטה הציע כר־זוהר

 חד־ תהיה ההצבעה דרך על
 שנפעל מציע ״אני משמעית.

 המיב־ עם נישאר שלא באופן
 חברו, העיר למסה.״ נסיים

 צודק. ״הוא נחמקין: אריק
 שלא וכדאי בחוץ. שלג יש

קר.״ זה כך. אותנו ישאירו
 הישיבה, יושביראש 8
מ שהתעייף שחל, משה

 שיצביועו הציע הדיון, אריכות
הי כאשר הישיבה. סגירת על
 שלמה אמר רוב, להצעה תד,

 להגיד לנו שנותר ״פה :.הלל
 ולהתראות עכשיו שלום זה

מחר.״
הב במליאה דיון בעת 8

 יוסי העבודה, ח״כ חין
 גדל ההצבעה שלקראת שריד,
ו הקואליציה, ח״כי סיספר

 האופוזיציה ח״כי מיססר אילו
 ל־ היה יכול לא שריד יורד.

 התופעה: למראה אדיש השאר
ו ומתמעטים הולכים ״אנחנו

 אותו תיקן ורבים." פרים הם
 :הכהן מנחם לסיעה, חברו
ר אנחנו ואילו *־ים, ״הם

בים.״
 לאותו אחרת גירסה 8!

 בחדר יום, באותו נתן פסוק
 שר־הם- הכנסת, בבניין אחר
 דיבר הוא בורג. יוסף נים

 על הכנסת של בוועדת־הפנים
 של השלילי הטיבעי הריבוי

 והשהיית בירושלים. היהודים
ל רישמיים מוסדות העברת
 ואנחנו פרים ״הערבים בירה.

רבים.״

 בורג חש הישיבה בזמן 8
 זה היה בגבו. הנושבת ברוח
 והוא לכך, שגרם פתוח חלת
 הצליח משלא לסוגרו. קם,

 גם לו. לעזור ח״כיס קפצו
הוז ולמקום הצליחו׳ לא הם
 הצליח. לא הוא גם סדרן. עק
 את וסגר החוצה יצא הוא ואז

 שהתעייף בורג מאחור. החלת
 קרה, סודה הזמין מהמאמץ

במהירות. הבקבוק מן וגמע

 השיריון גייסות מפקד 8!
ש לשעבר  פלד (״סוסה״) 0מ

 כאחראי שיחרורו אחרי פוגה
 תם- ובתוקף בכור, חטיפה על

ה ח״כ על ממונה הוא קי׳דו
 גור. (״מוטה״)מרדכי עבודה

 אליו סנה לשעבר הרפטכ״ל
 הוא אם התפטרותו, את והציע
ש סיפר פלד לפלד. מפריע

 שזה משום לכך, התנגד הוא
הוא אי־נוחות. לו גורם לא

ה סיפור עניין באותו הזכיר
כ בר־רב. לחיים קשור
 הרמט- סגן היה בר־לב אשר
 ב- ללימודים נשלח הוא כ״ל

ת מקומו ואת ארצות־הברית׳
 של חבריו וייצמן. עזר פס

 בשדה־התעו- התכנסו בר-לב
לחו״ל, יציאתו לפני ממש פה

ל גרם בר־לב עצובים. והיו
 ״העולם כשאמר: לחייך הם

 לפטה אתה פעם עגול. הוא
 לך מנשק אחר מישהו ופעם

מלמטה.״

 מוסרית דילמה לפני 8
גר אלעזר מפ״ם ח״ב עמד

ה של בוועדת־החוקה נות.

 חוק- על דיון התקיים כנסת
הת יושב־ראש הגנת־הדייר.

 חי המוגנים, הדיירים אחדות
גר את לשכנע ניסה לטיף,

 הצעת בעד יצביע שלא נות,
 שלא גרנות ההגנה. ביטול

 הבטיח ״לטיף :אמר שוכנע,
למפ״ם, קולות אלף 300 לי

ה על ויתרתי בעמדתי, והנה,
האלה.״ קולות

 ועדת־החוקה, בישיבת 8
הווע שרי גם השתתפו שבה

 זזוק־הגנת־הדייר, לעניין דה
 לוי דויד שר־השיכון אמר

 חוק־הגנת־ ביטול בעל שהוא
שזה מבקש הוא אך הדייר,

ד העיר החוצה. יודלף לא  י
 קו״ אלי הוועדה, שב־ראש

 ״מכאן הליברלים. ח״כ לאם,
 ועדת אינה זאת מדליפים. לא

א שולמית וביטחון.״ ■חוץ
 עניין: באותו הוסיפה לוני

 מעוניינים אינם ״העיתונאים
מ מסרתי פעם מכאן. בחומר

ס מסובך שזה לי !וענו שהו,
די.״
 קיימה פליאת-הכנסת 8

 השלילי ההגירה מאזן על דית
ב היהודית האוכלוסיה של

 סגן־ראש־הםמשלה ירושלים.
 סטא- הוכחות הביא לוי דויד

 נורא. אינו שהמצב טיססיות,
 גיל, יעקב ההצעה מגיש
 רשות- את ביקש המערך, ח״כ

אנ על מדבר ״אני הדיבור:
 במיסם־ לי עונה והוא שים

רים.״

 הפיפלגה הנהלת בישיבת 8
 יצחק השר דיווח הליברלית

 סגן- של מצבו על מודעי
אר שימחה ראש־הממשלה,

 בארצות־הב־ שמחלים ליך,
 ש- ״סיפרו, מניתוח־לב. רית

 צעיר יהיה הוא הנה, כשיחזור
 דניאל העיר שגה.״ 30ב־

 העובדים איגוד איש נחמני,
ש כדאי כך, ״אם הליברלים:

 ני* יעברו הליברלים חברי כל
תוחי־לב.״

 בית־ הרדיו תוכנית 8
ש במשך ששודרה המישפט,

יע בהנחיית ב׳ ברשת נים
 בקרוב תעלה בן*הרצל, קב
שהתפ בן־הרצל, הבימה. על
ב יעלה מרשות־השידור׳ טר

 מישפטי מיקרה חיה הופעה
 מישפטנים בהשתתפות אמיתי,
ש מושבעים ושחקנים. ידועים
ל יוכלו הקהל מקרב יבחת
 פסק־ על דעתם את הביע
 תוק- לסישפט ההקדמה התן.

ק קולנוע סרט באמצעות ת
צר.

 שנבחר קהל-מוזמנים 8
 ברית-הסי- לטקס בא בקפידה

של של הרביעי בנו של לה
 היוצא המישנה עבדי. מה

 חגג רשות־השידור למגכ״ל
 בבית- שי בנו של הטקס את

 ה- וכוכבי בכפר־סבא, היולדות
 הוזמנו, לא הידועים טלוויזיה

 זאת לעומת באו. לא לכן
 ופיטר ניסן אלי שם נראו

 עבדי מקים שאיתם מאליק,
 חב- לתיקשורת. פרטית חברה

דנות. של רת־בת
 של לשעבר המנכ״ל 8

 ליבני יצחק רשות־השידור
 טלי אשתו עם לברית בא

 הוא רמי• השש בן ובנם
 הוועד־ה- בחבר במקום פגש

אה רשות־השיתר של מנהל
 ניהלו והשניים פאפו, רון

מ פאפו בעוד עירנית. שיחה
 שמישהו הרגיש הוא דבר,
 זה היה אותו. ודוחף בו מכה
 בין שהשיחה ליבני, של בנו

 לחיכו. נעמה לא ופאפו אביו
 זה, ״מה בחיוך: פאסו אמר
מק אני ז לי מרביץ שלך הבן
שמא שהוא מפני לא שזה ווה
לן.״
ב מורכב שהיה קהל 8
 יתשלמים מעיתונאים רובו

 בבירה, הקטנה לגלריה בא
 שאלות, יש התוכנית להקלטת
 הוותיק איש־הרדיז בהנחיית

 שהשיב סאפו, אלין. יצחק
 אכנר העיתונאי של לשאלה

 כהיסח- אליו פנה תכירי,
 שהיית ״אתה, :אמר הדעת

 הוא נדהם. תבורי כתב־רדיו...״
 פיטוריו על שהבשורה חשב

רגע. בכל אליו להגיע עומדת

 אגמון, יעקב ומנהלו, לסין״ ״נית שערכו במסיבה רקדו השניים
 חגג גרמה משולשת: חיתה במסיבה השימחח גרמה. גיסים לזמר

 150ח־ ההצגה ואת השניה בתו הולדת את ,32ה״ הולדתו יום את
 תימנים באו למקום מככב. הוא שבו הברך״, ״ילדי המחזמר של

 ששר (למעלה), חשאי יהודה מנתניה העבודה ח״ב ביניהם רבים,
 ח״ב נם מסורתיים. תימניים שירים שהושמעו בעת כפיים ומחא

 גרמם, עם בכניסה והתחבקה למסיבה באה כחן גאולה חתחיח
העבודה. למיפלגת המקורב

* 2369 הזה העולם6


