
אמנון של חברו .1 מיהו הנשיא. ישרת מ ל ביותר המתאים המועמד מיהו
הרבנים כהונת בהארכת סגן־השר מטפל ומדונג דוקנד.

 שחל משה המערך ח״ב 8
בא לעדתו. לויאלי מאוד הוא
 יושב־ראש כיסא על ישב שר

 שעבר, החמישי ביום הכנסת,
הכנסת, במיזנון שמועה פשסה

עדיפו את תנצל שהקואליציה
 למליאה ותביא המיספרית תה
 כן לפני יום הרבנות. חוק את
 אחרי הישיבה, את שחל נעל

נמצ אינם שהנואמים שהבחין

 למלון באו והח״ב הפרופסורים שני השולחן. ליד מתיישב שפירא
 הצורף על מייגעת, נאומים סידרת לשמוע כדי בתל-אביב, דן

 של ביחד תנועת מטעם העם, לאחדות ציבורית מועצה בהקמת
 כלכלה משק, אנשי עשרות עוד נכחו באולם אפריקה. צפון יוצאי

 בהתעניינות זכו הפרופסורים שני קל. בכיבוד שזכו ואקדמיה,
 נשיא לתפקיד כמועמדים באחרונה הוזכר ששמם משום רבה,

זה. לתפקיד כמועמד הוזכר טרם שפירא אברהם ח׳׳כ המדינה.

 תרגיל למנוע כדי באולם, אים
ה ביום הקואליציה. של "בזק

 היתה הצהרים אחרי חמישי
 ודובר ריקה, כמעט המליאה

מ חשש לוי אמנון מפ״ם
 פתק רשם הוא דומה. תרגיל
 השמועות, על סיפר בו לשחל
למתר לב לשים ממנו וביקש

 הפתק את שהביא הסדרן חש.
 מסגן תשובה ללוי הביא לשחל

נא שבה הכנסת, יושב־ראש
 אליי. גם הגיעה ״השמועה : מר

 בעבר, שהיו תקדימים על־פי
 — ספרדי עליו שיושב כיסא

 בן־וד שאינו למי ישוחרר לא
 סכי* שמנחם ומאחר עדה.
 מתכוון איני אשכנזי, הוא דור

 וכל היושב־ראש. כס על לוותר
 לא הם היושב-ראש, אני עוד

 אל הרבנות. חוק את יביאו
תדאג.״

ה כתב שבועיים לפני ■
 כן־ (״יבי״) יונה משורר
 בתארץ, שפורסם שיר, להודה

 כמוך, ירבו ״כן הכותרת תחת
 אל יבי: כתב סרטאווי.״ יא

 לבני / סרטאווי, יא תירא,
 / בהם ימים ...יבואו / אחיד
 ולילות / בהירות עיניים נפקח

 בתשוקת- / הנצחיים המרחב
 על אל תישאנו ן צוננת חיים

 מאחווה. היינו שתויים / כמו /
 סרטאווי...״ עיצאם יא ספר, /

 סרטאווי עם שנפגש ישראלי
ו השיר, את לו לתרגם טרח
 ״זוהי בהתרגשות. הגיב הוא

 כתב שמישהו הראשונה הפעם
 מנהיג־הש־ התוודה שיר,״ לי

 שאירגוני־הסי- הפלסטיני, לום
 על מאיימים הקיצוניים רוב

 ליבי לכתוב הבטיח הוא חייו.
אישית. תשובה

ש בשבוע שאלו רבים 8׳
ש המיסתורי, נ׳ הוא מי עבר
 אמנון העיתונאי היפנה אליו

 ב־ הגלוי, מיכתבו את דנקנר
דג־ תקף שבו המאמר עיקבות

 יהודה הליברלים ח״כ ■
/ רו  לא מנתניה, לחינוך ד״ר פ

 הליברלים כשהקימו התלוצץ.
 ה- מועמדי את שתבחן ועדה

שבה ועדה, לנשיאות, מיפלגה

 פי- עדות־המיזרח. בני את קנר
 גיסים הוא נ׳ החידה: תרוו

 מיפל- לענייני הכתב מישעל,
 לעולים בן הטלוויזיה, של גות

במעברה. שגדל מעירק

 מכבי אגודת ליושב-ראש ■
 פלו־מץ יחזקאל תל-אביב

 לכהונת מתאים מועמד יש
ה שחקן זהו נשיא־המדינה:

 גם ״הוא פרי. אולפי כדורסל
 משכמו וגם שחור גם יהודי,

פלומין. אמר ומעלה,״

ה מישיבות אחת בעת 8
 הפלסטינית הלאומית מועצה

היש העיתונאי חש באלג׳יר
שסי קפליוק, אמנון ראלי,

 הוא בעייפות. המושב, את קר
הפלסטי מארחיו לנוח. ביקש
 הבתים לאחד אותו היפנו ניים

 של לשימושו שנמסר הסמוכים,
 ח׳לף, איאד״) (״אכו צלאח
 פתח כאשר פת״ח. מראשי אחד

 הוא הדלת, את אבו־איאד לו
 הבית את ״לקחתם התלוצץ:

 באים אתם ועכשיו ביפו, שלי
?״ כאן שלי הבית את גם לקחת

אר שמחה השרים חברים
 ויצחק גופים משה ליך,

 דורון שרה והח״כית מודעי
 הציג בחשאי, לפניה הופיע הוא
מפ שהוא תוך מועמדותו, את
 תכונותיו את ארוכה שעה רט

 לו הודיעה הוועדה וכישוריו.
בהצעתו. תדון שהיא בנימוס
לנשי המירוץ אפרופו 8
 בא שפעם ארליך סיפר אות,
 גן־ דויד אל וייצמן עזר

 הזקן, של אשתו נוריון.
 קראה; בחלון, שעמדה פולה,

 זה לא אבל וייצמן, בא ״הנה
שמת.״
 השבוע הראיונות בערב 8
 ה- את פאר מני ראיין הזה

שקי פרק, יופי בדרן־חקיין
 ברק ארליך. של קולו את קה

 הליברלים יבחרו איך נשאל
 והשיב שלהם, השישי השר את

האלי דרך על זאת יעשו שהם
וב הסבר, ביקש פאר מינציה.

 שאינטליגנטי, ״מי פירט: רק
ש מי טובה; שעה את ינחה
 השגריר יהיה אנגלית, יידע
ש מי בארצות־הברית. שלנו

ה הרב יהיה יקר, יהודי יהיה
ומקו אהוב שיהיה מי ראשי!

 ומי הנשיא. יהיה כולם, על בל
 אחת לא אף לו תהינה שלא

 בלית- יהיה האלה, מהתכונות
הלי של השישי השר ברירה

ברלים.״
 פאר, סיפר אחר בקטע 8

 ואמר שובת לרופא בא שחולה
 פארנויה. לי יש ״דוקטור, לו:
 לו ענה סחיטה.״ תסביך לי יש

 ואני שקל 600 לי ״תן :הרופא
בך!״ אטפל

 סגן־שר־העבודה-והרווחה 8
 בוועדת סיפר יזכין גן־ציון

 קשיי־מישרדו. על הכספים
 על מוטלות חדשות ״משימות
 אדם כוח שדורשות המישרד,
ה ח״כ התערבה ותקציב.״

 ״כמו ארד: נאווה עבודה
 על־ידי עונשים ריצוי בחוק

כ הציבור...״ לתועלת עבודה
המ להפעלתו מתכוונת שהיא
 אותה קטע החוק. של עשית
 נחמ־ אריק למיפלגה חברה
 גם מבינה את ״מה, :קין
 לנח- מייד השיבה ארד ז״ בזה

 ״כמו נהלל: מושב בן מקין,
 תיקן בתפוזים.״ מבץ שאתה
 אליעזר המפד״ל ח״כ אותה

 :שיבלים ממושב אפטכי,
ב לא בפרות, מבין ״הוא

תפוזים.״
 חוק סביב בכנסת הדיון 8

מוז לרעיונות הביא הרבנות
הליבר בחטיבה ביותר. רים
הבחי :כך העניין הוסבר לית
 כהונת הארכת בין היא רה

ועוב גורן שלמה הרבנים
נוס שנים בעשר יוסף דיה
 חייהם. סוף עד מינוי וביו פות׳
 זייגר (״זיגי״) יצחק ח״כ

 להאריך פשרה: הצעות הציע
 אך החיים, לכל הכהונה את

שנים. לעשר חייהם את לקצר

 שר- נראה דיון באותו 8
 (״אברשה״) אברהם התיירות
 בדרך- מעשן שאינו שריר,

 סיגריה. מצית כשהוא כלל,
 זייגרמן, דרור בכך הבחין
 מה ״אברשה! בקול: שקרא
 כשראו עצבני?״ אתה איתך,

 לשתוק. יכלו לא האחרים, זאת
ל התחלת ״נו, אמר: מישהו

 לשחק תתחיל מעט עוד עשן,
קלפים.״

 יהודה שר־החוץ סגן 8
הת המפד״ל, איש בן־מאיר,

 כשהוא הח״כים כל בין רוצץ
 הצעתו בזכות לשכנע מנסה

הרא הרבנים כהונת להאריך
 למיפלגה, חברו העיר שיים.

 סיעת סיעתו, עם נמנה שאינו
כל לו חשוב ״מה הצעירים:

 זקוק הוא — הזה הגורן בך
 סי- גירושין מישפט לאיזה לו

?״ שפחתי
 טען אחרת, בהזדמנות 8
בן־מאיר, דב העבודה ח״כ

 יהודים יש בי עניין, באותו
 כששמע שומרי־מיצוות. שאינם

 חיים למיפלגה חברו אותו
, ג ל ״ ר יהו ״אין העיר: הוא כ

 מיצוות.״ שומרי שאינם דים
 מרדכי שינוי ח״כ התערב

 הנה ״הו, :ואמר דירשזכפקי
בר־לב.״ האדמו״ר

 שעבר הראשון ביום 8
 חופשת- את וירשובסקי 'ניצל

 די־ ברחוב לטייל ויצא הפורים
תחפו אחרי לתור כדי זנגוף,

 יכול לא הוא מעניינות. שות
 פגש מפוליטיקה. להימלט היה

 אפלב״ בועז באקראי אותו
 שימעון של עוזרו אום,
וי התנהל השניים ובין פרס,

 רעיון על הרחוב באמצע כוח
 ליכוד ממשלת של הקמתה
לאומי.

ה הטולם16 2375 הז


