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ר הנשיאות צריכה למה בירושה. לעבו

למדינה- בסף לנשיאות המועמד יחסוך וביצר
 ההתרוצצויות כשגברו ■

 של הבא הנשיא מינוי לקראת
 ספ״ס חטיבת התכנסה ישראל,

 איזכור בעיקבות בנושא. לדון
 כמועמד, בורג יוסף של שמו
 שם־טוב ויקבור ח״כ אמר

 הצעיר שבורג מצטער הוא כי
 ח״כ לו ענה מועמד. אינו

 נתמוך אנחנו :צכן יאיר
 שהנשיאות בתנאי השר, בבורג
בירושה. תעבור

 בכנסת התקייס השבוע ■
 זכר מגילת חוק-יסוד על דית
 הציע החוק את האדם. יות

 הציונים ח״כ שהיה מי במקור
 קליגגהו־ האנס הכלליים,

 אמנון אותו אימץ עכשיו סר.
 תלמידו שהיה רוכיגשטיין,

 אותו והציגה קלינגהופר, של
שול ח״כ ראשונה לקריאה

 וע- יושבת־ראש אלוני, מית
 שגם יסוד, לחוקי דודמישנה

 באוניברסיטה. תלמידתו היא
 וייס, שבח השתתפו בדיון
 דייני אריאל שחל, משה

 וירשובס־ מרדכי שטיין,
של תלמידיו היו שכולם קי,

 ל* לצלצל מיהרו הם פריאל.
 ואז אותה, לראות כדי פריאל

מדוע. הבינו גם
 נוהגת פריאל סיגלית ■

 מיסחרית סובארו במכונית
חיי לקחת נוהגת היא אדומה.

ב בלילה. גם טרמפיסטים לים
חיי אספה השבוע הלילות אחד
 :לה ואמרה אותה שהכירה לת,
 נוהגת את אם אומץ לך ״יש

טרמ לוקחת כזאת, במכונית
ל רצה וגם בחושך פיסטים
שר.״ כהונת
 הכספים ועדת בישיבות ■

 קבועים מקומות יש הכנסת של
 והאופוזיציה. הקואליצה לחברי
 ,תיכון ח ח״ב נכנם השבוע

 ח״כ את וראה לחדר־הישיבות,
 יושב מהליברלים, רנר צבי

 לאופוזיציה. המיועד במקום
אלי עבר אם אותו שאל הוא
 יושב ״אתה :רנר לו ענה הם.
 כסו ומדבר הקואליציה בצד

אופוזיציה.״
 ביום הוועדה כישיבת ■

מישרד- על דיון היה השישי,

ה את הזמין וייס קלינגהופר.
 יחידי היה והוא לדיון, פרופסור

 על במליאה. האורחים ביציע
 דוגמה ״זו :וייס ח״כ אמר כך

 פדגוגית פואימה של מובהקת
ב יושב המורה פרלמנטרית.

 את ממשיכים ותלמידיו יציע
המסורת.״

 השתתף הדיון בהמשך ■
ה אחת שאמר: אבן, אבא
 היא החוק, בהגשמת בעיות
ושומ ביהודה הערבים זכויות

 כפוף שבישראל מכיוון רון,
בשט ואילו לאזרחים המימשל

 למימי כפופים האזרחים חים,
ב וייס ח״כ כך על העיר של.

 הם ״בשטחים ביניים: קריאת
ב שיש מכיוון כפופים, פשוט
זקו יהודים מדי יותר ארץ

פים.״
גו הליברלית במיפלגה ■

 השר בחירת לקראת המתח בר
 המישרה על מטעמם. השישי

 שתי השאר, בין מתמודדות,
 שרה הוותיקה הח״כית :נשים

ש פריאל, וסיגלית דורץ
אנ מראה. ונאת צעירה היא
כ נדהמו, המיפלגה מרכז שי

 ביקשה איתה, בפגישה אשר
 להיפגש שלא דורון שרה מהם
סיגלית עם פנים אל פנים

 השר בנוכחות החקלאות,
 שלמה ארליך. שימחה
 העלה הוועדה, יו״ר לורינץ,

 כתחרות היין ייבוא שאלת את
 ח סס ח״כ המקומיים. לכורמים
 כורם, בעצמו שהוא גרופר,

 בנסך, שמדובר ללורינץ העיר
 לא לפייסי ארליך: לו ענה

הנסך. רק היין, איכפת

ה הרופאים כאסיפת ■
התר בהיכל שנערכה שובתים,

 שבוע, לפני השני ביום בות
 משה הד״ר הבימה על •ילה

 אמלא ״לא והכריז: .•ידריך*
 שמישטרת הריתוק. צו אחרי

 הוא !״אותי תאסור ישראל
 כשקרא כפיים, במחיאות זכה
 ב־ ללכת ישראל רופאי לכל

שכ הכפיים מחיאות עיקבותיו.
יע ״מה ואמר: כשהמשיך כו,
 השובתים הרופאים כל עם שו
 אל- במחנה אותם יכלאו —

 שהרופאים כשהציע אנצארז״
 ניסו במילואים, לשרת יסרבו
מהבימה. להורידו חבריו

 קיבלו השביתה במהלך
 צמוד. מישפטי יעוץ הרופאים

 שהתחמקו מהרופאים אחדים
הדרי ביד, צווי-ריתוק מלקבל

 לפתוח לא ביתם בני את כו
השו כשיבואו גם הדלת, את

 הרופאים אותם. לחפש טרים
נג שיוצאו אפילו מוכנים היו
 את והדריכו חיפוש, צווי דם
אש (או בעלי :לומר זוגם בני
ה את לפתוח מרשה לא תי)

 איננו(ר.) (היא) כשהוא דלת
בבית!

צסיר, טוביה הבדרן ■
 על יורדים בתוכנית חיקה

 שר־הבריאות את השבוע
:ואמר שוסטק, אליעזר

 במישלחת ביחד יצאו השניים
מעי את שכח וגושן לגרמניה,

 נמסר המעיל בבית־המלון. לו
 הדבר אך הגרמניים, למארחים

חז כבר שהשניים אחרי היה
הז רחובות תושבת לארץ. רו

נמ המעיל מלון, לאותו דמנה
 אותו העבירה והיא לידיה, סר

לגושן. שיעבירו כדי להרמלך
 ינון מיכה המציא איך ■

? שהציע הדתי לערוץ השם את

ה לנל מתוכו יוצאים קים
 ינון שאל ז״ ״מדוע כיוונים.
ה קול יהיה שזה ״מספיק
השם. נולד וכך תורה.״

 שעבר השלישי ביום ■
 מימין בשם אזרח העיר
 לביקש משנתו, פאפו את שמר
ש טלפון שיחת על לו לספר

 בטלורזיה. עובד עם ניהל הוא
 ראה הוא שכאשר סיפר שמר

דיי־־ את שידרה לא שהטלוויזיה

 את השבוע קיבל שרון, (״אריק״) אריאל שר־הביטחון, שחיה מי של בנושוון עומוי
 אנדרטת ליד שהתקיים לטקס, חקורט. את שגמר אחרי הצניחה, בנפי

 מגלה המחלקה סמל מימין: בתמונה גילעד. הקטן, ואחיו שרון, ואריק לילי הוריו, הגיעו הצנחנים,
 האחרים המישפחות בני כל כמו שעמדו ואריק, לילי :העליונה בתמונה עומרי. של הכנפיים את

 לשלום. לו נופפו אותו וכשזיהו החיילים, כל בין בנם את דקות כמה במשך חיפשו חבלים, מאחורי
 להנציח*̂■ כדי שלח, המצלמה את לטקס הביאה חובבת, צלמת שהיא שרון, לילי :התחתונה בתמונה

במקום. שהיו העיתונות צלמי עם ומצלמות צילום בענייני מיקצועית שיחה ניהלה היא האירוע. את
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 עוד לרופאים הצעתי הרי ״אני
 לשבת חודשים תישעה לפני

הסכי דווקא הם במשא־ומתן.
לא.״ אני אבל אז, מו

 האחרונים הגשם ימי ■
ל במיוחד קשים כנראה היו

 קרית־מוצקין, עיריית ראש
 שלו מעיל־הגשם נושן. משה
 ראש-עיריית של בתיקו נמצא

הרמלך. יחזקאל רחובות

רון עורך-הדין לכך אחראי ה  א
ב פאפו, האזין כאשר פאפו.
 רשות של הוועד-המנהל ישיבת

ב ינון של לדרישתו השידור
 שידורים בערוץ הצורך דבר

 לעברו: קרא לדתיים, מיוחד
 קולות הזה לגל ״...ותקראו

מ לשעבר פאפו, סיני.״ מהר
 כפיה למניעת הליגה ראשי
צל :לתחנה סמל הציע דתית,

בר כאשר סיני, הר של לית

ה שר-הביטחון ברי ש  (״מי- מ
ס שה״) רנ  ציל- הוא בכנסת, א

 מדוע לדעת וביקש לאולפן צל
כ שהזדהה מישהו, כך. נהגו

 חבל ״לא אותו: שאל אחראי,
 וכש־ הטלפון?״ שיחת על לך

 האיש לו ענה התעקש, שמר
 מאפיה ״אנחנו :השם עלום

 במי^- שהיה פאפו, שמאלנית!״
 חמור שהעניין החליט טתו,

את גם להעיר כדי מספיק
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