
 ארליך לשימחה חסר מה לקנות. ריגר יוס■ ממליץ מה
שן המחוז מפקד חדל וכיצד בניריזרק לע

 חטיבת שקיימה בדיון 0
בבב טלוויזיה על הליברלים

 כרמן, יצחק ח״כ סיפר לים
 הוא בניו־יורק היד. שכאשר

ב טלוויזיה של ברשת ראה
 פלט זונות. על סרט כבלים

 (״אבר־ אברהם שר־׳התיירות
 ראית ״מה, שריר: ש׳ד,״)

 בחיוב, ענה ברסן ז״ זד. את
 זה ״בשביל :הוסיף ושריר
לאמרי אותך שולחים אנחנו
בר הספיק בטרם עוד קה?״

 שר־המים־ התערב להשיב, מן
 פת גירעון חר־והתעשייה

 טלפון ״תרים לברמן: וקרא
 ארליך שימחה לניו-יורק.

 ומשתעמם. מיסכן שם שוכב
הכתובות.״ כל אח לו תן

 קול של המדיני הכתב 0
 פגש שיפר שימעון ישראל

 נ־ כורג יוסך בשר-הפנים
 :אותו ושאל מיסדרונזת־הכנסת

 הולך אתה שאם יודע ״אתה
 את גם כולל זה לנשיאות
 עשה בורג ז״ נכון)( אופירה

 ״אם וענה: כלא־מבין עצמו
לנשי אלך שאני זה לכבוד

 את לנו יחזירו המצרים אות
כדאי.״ זה אופירה,
 מרדכי שינוי ח״כ 0

ית שהוא גילה, וירשוכסקי
 כנשיא, בורג בבחירת מוך

לה סיכוי לו יתן שזה משום
 לו, הסבירו שו״הפנים. יות

 אם אחר מועמד יש שלמפד״ל
וירי ענה כנשיא. ייבחר בורג

בהח לדון גם ״אפשר סקי:
 למדי- דויד בית מלכות זרת

״ה :קליינר ענה נת־ישראל.״
לפ כדי זאת אומר אתה אם
ז״ שר־הביטחון תפקיד את נות

 הוועד־המנהל בישיבת 0
ה הועלתה רשות־השידור של

ה שידורי את להעביר זמנה
לע ובאנגלית בצרפתית רדיו
 שידורי את ולהשאיר אחד, רוץ

 חבר נפרד. טערוץ הערבית
 מנהל אלמוג, גיסים הוועד

 העבודה שח״ב טען בית־ברל,
 המוסד, פטרון אכן, אכא
 זרים, משגרירים פניות קיבל

יוע לא שהשידורים שביקשו
 אותו שאל אחר. לערוץ ברו

 פאפו: אהרון עורך־הדין
מ באמת? שפנו בטוח ״אתה

 שר־ שהיה למי שייפנו דוע
 לשר- שייפנו במקום החח׳
 לא אלמוג הנוכחי?״ החת
 יועץ הציל המצב ואת ענה,

 :רוגל נקדימון המנכ״ל
 למי פונים שואל? אתה ״מה

שעסוק.״ לפי ולא שפנוי

 ב־ חגג הוועד־המנהל 0
 ובטעיפת-עוגה הרמת-בוסית

פרי אירועים: שלושה לכבוד
 למנכ״ל הפישנד. של שתו

 נכדה לידת עכאדי, שלמה
 חברת מירון, אהוכה של

 מנישואיו בת ולידת הוועד,
ה אלמוג אלמוג. של השניים

סוז, נגיבב ! חוזבנ ס־ ןפוז7־70ס וגם7 מ
 המקורבת החדשה, העצמאים ליסכת בדיוני

 בתוספת משובח סיגר שעישן נעים־חחליכות, נייגר לחרות.
מן להמתין נאלץ ולא קפה ספל קיבל לקפה,  לחידוש רב ז

מס־החבנסח. ושילסונות האזרח שבין בקשר שעסקו הדיונים,

 לא שזה פי ״אבל שובסקי:
לנצח.״ לא זה יהיה,

 בוועדת־ד,מישנה בדיון 0
ב דיון התקיים לחוקי-יסוד

 מיכאל חרות ח״כ הצעת
ב המישטר בהפיכת קלייגר,

 קליינר לנשיאותי. ישראל
 לבך, הזמן זה שעתה טען
ל יורש נבחר לא עוד כל

וירשוב־ העיר נכון• יצחק

פ בקבוק הקוניאק, את ביא
 תוצרת- חציו, עד מלא תוח,

 כוסית שלגם אחרי ישראל.
הת נעוריו. על אלמוג דיבר
 רשות־ד,שידור, דוברת ערבה

 היא ״הבת :רכדל אריאלה
 זקן.״ שאינך לכך הוכחה

הו איננה ״זאת סאפו: הגיב
מו זה מכסימום להיום. כחד.
 לפני צעיר היה שהוא כיח

חודשים.״ תשעה

תו שתיקח למעלית ממתיןבגין חם1ג ת או מ קו ה בבניין. לחדרו הבנסת טרקלין מ  חי
מה זה  מיהרו ומלוויו ראש־הממשלה לכנסת. יום־חהולדת מסיבת של בסיו

ת מעלית המעלית. לכיוון ם פעלה, לא אח ח  בגין של ומלוויו לבוא, בוששה זו לשנייה. המתינו ו
א אף הגיע פרס, שימעון האופוזיציה, יושב״ראש ללחץ. נכנסו  ראו הם כאשר מלוויו. עם לשם הו

ת שהמעלית במדרגות. להשתמש העדיפו הם בגין, מנחם ממתין לשנייה ואילו פועלת אינה האח

ה ח ישיבה באותה 0
 בהשבוע־ הכתבה בשידור וועד
 ההתנחלות על אירועים יומן

 הד״ד חברון. בלב היהודית
 חבר פלג, (״רוליק״) ישראל

 המערך סיעת ודובר הוועד
ש לדברים התייחס במסת,

 בעיתון זה בעניין •אפו אמר
 שהציטוט הבחין פאפו הארץ.

 ליד פנה והוא מתייק, אינו
 ראו־ הוועד־המנהל, שב־ראש

 הוא איך ״ראית ירון: כן
 אמר: ולרוליק ?״ דברים מעוות
ח עוסק ״אתה  במני- מזה ״

ה כמו מילים, של פוליציות
שריך.״ יוסי שלך, רבי

 בין התקרית למרות 0
 ל- כוסית פאפו מזג השניים,

 פלג ללגום. לו והציע רוליק
 אינו שעקרונית בטענה סירב.
 למנכ״ל- פאפו אמר שותה.

 לסיד, (״טומי״) יומך הרשות
מ איש ״זה בישיבה: שנבח
מע אינו שותה, אינו סוכן:

ה רדביספייר, מוכ - שן

 הטובות התכונות בעל איש
בלבד.״

 מחדש לאירגון הצעה 0
הי והמושבים הקיבוצים של
 יצחק הליברלים לח״ב תד.

 ב־ דיון בעת זייגר, (״זיגי״)
המו מצב על וועדת־הכספים

הקי עסקו ״בתחילה שבים:
 בחקלאות. והמושבים בוצים

 הגיע אולי בתעשייה. אחר־כך
ומו קיבוצים יהיו שהם הזמן

 ח״ב העיר ז״ פיננסיים שבים
 גחמקץ: אריק העבודה

הקי להציע. צריך לא ״אתה
מתביי ורק זאת עושים בוצים

ל חברו הוסיף להניד.״ שים
״אנח :זכאי יחזקאל סיעה

מת לא בכלל במושבים. נו,
כסף.״ לנו אין אבל ביישים.

 הופיע בוועדת־הכספים 0
 יצחק שר־האנרגיה־והתשתית

 את להגתל שניסה מודעי,
 מיש־ של חיסושי־הנפש תקציב

יגאל הוועדה חברי רדו.

 מהליכוד דגר וצכי כהן
ה יושב־ראש בוניהם. תברו
 מא- לורינץ שלמה וועדה,

ש מהם ביקש גודת־ישראל,
 :כהן הסביר סכך. יחדלו

 טובות מלים מחליפים ״אנחנו
״ה לורינץ: ענה השר.״ על
 טובות מלים פחות צריך שר

כסף.״ ויותר

ש זייגר, יצחק ח״ך 0.
 מכירת לאיסור הצעת-חוק העלה

פת לקטינים וטבק אלכוהול
 שבנו חשש לא ,17 לגיל חת

ל יתנגד (״ראלי״) ישראל
 מעשן, אינו ,16 מ ״הוא כך.

השלי הדבר על שותה. אינו
אותו.״ שואל איגי שי

מע של הכלכלי הכתב 0
המ פליישר, עמירם ריב
 ענייני את עיתונו עבוד סקר

 שבועיים במשך רזה הבורסה,
המ הסיבה: קילו. בחמישה

 התחילו כאשר בבורסה. פולת
ה,ט־ צילצל השערים. ירידות
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