
שמי דניאלה סאת

בכנסת בנין מנחם

 אומרים מדוע אז
זועק שהעם

בלתים
 סקור את גילה □אפו אהרון

האשכנזי□ של מוצא□
 דד את הבין הוא האם ■

 הפירסומאי ז לא או סלאנג
ד מון דוי  בתר לראיון בא אד
 הקשת, ציבעי כל הרדיו בנית

 המי־ של השישי השר בעניין
התו מפיקת הליברלית. פלגה
ש אמרה עמית תמר כנית

 משום ברז,״ לה ״עשה ארמון
יו אותו להשיג הצליחה שלא
 לראיינו כדי לכן, קודם מיים

 שהוא ענה אדמץ טלפונית.
 לתקן בדי לאולפן במיוחד בא
הוא. איפה ושאל הברז, את

רון עורד-הדין ■ ח א־ א  פ
סו ספרים כקורא הידוע פו,

כל לענייני שר־על •
 על מרידוד, יעקב כלה

ממ לא מדוע עיתונאי שאלת
מכונות־הפל- את לפתח שיכים

 — ״כי אנרגיה: לייצור שלו אים
 כשכל המצאה, לפתח אי־אפשר

לפה.״ מיקרופץ דוחפים הזמן
 תיק ללא השר •

 הודעת על פורת, בן מרדכי
 שרון שאריק ראש־הממשלה,

 לע- בוועדת־השרים חבר יהיה
 בגין ״כש<םנחם) :נייני־ביטחון

מש מילמל הוא זה, את הודיע
 קולו. את שמענו לא בשקט. הו

אומר.״ הוא מה ידענו לא

תל־־ עיריית ראש את להסות מנסהבן־מאיו דב
שה בעת לחט, (צ׳יצ׳) שלמה אביב,

 בתל-אביב. שהתקיים נעמ״ת, של שוק״פורים בפתיחת נפגשו סמים
 העבודה ח״כ בן־מאיר, כי שנודע לפני ימים שלושה זה היה

 להתמודד מיפלנתו של כמועמד נבחר תל־אביב, פועלי מועצת ומזכיר
חקרוב. באוקטובר שיתקיימו המוניציפליות, בבחירות צ׳יצ׳ מול

 התאבדותו אחרי סיפר שבע.
 אר־ היהודי-אנגלי הסופר של

 שנים במשך כי קסטלר, תור
 מאז ספריו, אחרי עקב הוא

 האנתולוגיה את 16 בגיל שקרא
ה קום ״אחרי שהכזיב, האל

 עניינו את איבד הוא מדינה
ב רק אליו ושב היהודי, בעם

 פי־ באשר האחרונות, שנותיו
 — 13ה־ השבט סיפרו את רסם

 הם שהאשכנזים נובע, שממנו
 ארץ־ ממוצא יהודים לא בעצם

 הכוזרים. צאצאי אלא ישראלי,
 על־ידי הופרכה זאת תיאוריה

 אלה אך רציניים. היסטוריונים
 עמים שני על כיום המדברים

 יימצאו אולי תרבויות, ושתי
וית זה, בספר לעצמם סימוכין

 בעצם הם שאולי בכך נחמו
כוזרים.״

השבוע פסוקי
יצחק שר־האנרגיה •

 כמה ברזל. כמו ״אני :מודעי
 מתחשל אני יותר, שלוחצים

 הבלימה. מן חושש איני יותר.
 קדימה. לנוע אמביציות לי יש

ה על־ידי ייקבע התנועה קצב
הבאות.״ הזדמנויות

 אסנון העיתונאי •
שה הידיעה על אברמוביץ,

 ביקש שרץ אריאל תיק בלי שר
 בתל- האחת — לשכות שתי
 _ ״מה :בירושלים והשנייה אביב

 פה, אחד תוכי ז מה הפליאה,
שם.״ אחד תוכי

:הכהן מנחם הרב •
ה את לעקר מבקש ״האוצר
 . רו* מישרד־הבריאות רופאים,

וההס הפלה, להם לעשות צה
 ניחוח בהם לבצע — תדרות

קיסרי.״

 השמד ״גוברות :הנ״ל •
 מתכננים השילטונות כי עות

ה הרופאים נגד מישפטים גל
יהודים.״

 והפסי• העיתונאית •
ויזלטיר, ודדה כולוגית

 לא קטנה, ״הייתי :ילדותה על
 ובהתנה- סקסית, לא מפותחת,

מח רחוקה הייתי הנשית גותי
ה הישראלי הגבר של לומו

מצוי.״

מאיד איש־המלוויזיה •
 נגמרה שבסין ״אמרו שלו:

ה שנת והתחילה החזיר שנת
 — קיב- הם שגם מוכיח וזה כלב.

ועדת־כהן.״ מסקנות את לו

ה הטולס 2375 הז


