
 נגד מחת פסק־דיז הוציא ,מ בנזישכן־הנשיא, ישיבות תקיים ועדת־החוקה
הממשלה מראש להסתיר סגנית־שר־החינח־ מנסה זמה העיתונאי

 המערך סיעת לישיבת ■
 פנה מלצר, נכנס בכנסת

 משה הישיבה ליושב־ראש
 מה ״רוני, אותו: ושאל שחל
 שחל לשתות?״ רוצה אתה

 תקרא ״אל לענות: מיהר הנדהם
 זה מילוא רוני כי רוני. לי

 הוא מזה, חוץ במערך ואני ליכוד
 ואני ללב־י, לירות מיליון חייב

 לו העיר אותם.״ לשלם רוצה לא
 נעים: רענן לסיעה חברו

 מיליון חייב שתני הוא ״ההבדל
מיליון.״ יש לך ואילו
 חיים הנשיא הכתרת ערב ■

 בא הוא לתפקידו הרצוג
 של ועדת״החוקה מחברי להיפרד
 חבר. היה הוא שבה הכנסת,

 קולאס אלי הוועדה יושב־ראש
 שכדי הדעת, בבדיחות לו הציע
 — לזה זה יתגעגעו לא שהם

 את הוועדה חברי יקיימו
במישכן־הנשיא. ישיבותיהם

 הרימו הברכות בתום ■
 שהצטופפו והעיתונאים הח״כים

 הכתב רק הנשיא. לחיי כוס בחדר
אח ידיעות של הפרלמנטרי

 נטל לא רייכר גירעון רונות
 נותרה לא הסיבה: בכך. חלק
עבורו. כוס
 הרצוג של בחירתו אחרי ■

לוי, אמנון מפ״ם דובר העיר

חווה, עם ניר, שי, בני״הזוג של בגס לחתונת באו ובחייו עז בחיבוק מתקבל
 האזרח את ראתה באשר התאפקה לא ונחמה אשתו שי נחמה על״ידי רחב

לו. נשקה ואחר־בן אותו חיבקה היא אחד. מס' ורעייתו הנשיא שי. שמואל הוותיק הרדיו איש של

המפד״ל, צעירי בכינוס ■
 בפילוג שעבר בשבוע שדן

 זבולון השר גייס המיפלגה,
 הדיברות עשרת את המר

 הוא עמדתו. את בהן לתמוך
 בבית״הספר למד שכאשר סיפר,

 יעקב הרב בו ביקר היסודי
 הנשיא של אביו הרצוג,
 מעשרת איזה שאל הוא הנבחר.

 היה יכול לא אדם הדיברות
את ״כבד ענה: המר למלא.
 בירך הרב אימך.״ ואת אביך
תשובתו. על אותו

 סיפר בן־מאיר יהודה ■
בתשו שלו מהטירונות זיכרונות

 או להתפלג יש אם לשאלה בה
 על משל סיפר שר־החוץ סגן לא.

 זה אין מרחוק : מיכשולים מירוץ
 למיכשול כשמתקרבים אך נורא,

 בן־מאיר אחרת. נראה הכל —
 הפכו בירכיו קפא, שהוא סיפר

 חבריו בו האיצו ומאחוריו למים,
 ועובדה קפצתי, ״בסוף שיקפוץ.

 את סיים בחיים,״ אני היום שעד
דבריו.

 במפד״ל, המתדיינים אחד ■
 מצבה את הישווה עסרוני, זכריה

 לתאונת־ המפלגה של הנוכחי
 שגרמו לבחירות ״הלכנו דרכים.

 שישה עם קטלנית לתאונה
הרוגים.״

 שנה שבכל רוצה היה שהוא
 מדוע, כשנשאל הנשיא. יושבע

 כמו טוב כל־כך ״אוכל ענה:
 של השבעתו אחרי במסיבה
 בכנסת אכלתי לא הנשיא

מעולם.״
 עורך־הדין איים האם ■

 הוועד־ חבר מאפו, אהרון
 על רשות״השידור של המנהל

 בישיבת עיתונאי? של חייו
 מתח הוא האחרונה הוועד־המנהל

 תוכניות־הטלוויזיה על ביקורת
ירושלים. ליום המתוכננות

 פיתקה קיבל הוא דבריו במהלך
 העיתונאי על״ידי שנכתבה
 יועצו רוגל, נקדימון הוותיק

 יוסף הרשות מנכ״ל של
 נאמר: בפתקה לפיד. (״טומי״>

 חברות נכבדי. פאפו ״עורך־הדין
 רשות״השידור של בוועד־המנהל

 זמני.״ מצב היא כעלומים. כמוה
 בכתב:״מר מייד לו השיב פאפו
 כמוהם החיים נכבדי! רוגל

 מצב הם בוועד־המנהל. כחברות
 ישבו רוגל של לצידו זמני!״
יוסף בערבית הטלוויזיה מנהל

 הטלוויזיה מנהל בראל,
 הרדיו ומנהל פער טוביה
 את שמעו הם לב־ארי. גדעון

 רם: בקול לעצמו, אומר רוגל
 עליי הוציא שהוא חושב .אני

 ששמע פאפו, מוות.״ פסק־דין
 מיהר רוגל של טענתו על

 מאחל אני פיתאום? לפייסו:״מה
.״120 עד ארוכים חיים לך

 ראש יושב ממלא־מקום ■
 אף התלונן ינון מיכה הוועד

והיעדר השידורים תוכן על הוא

 פאפו גילה ואז בהם. לאומי ייחוד
 הם יום־ירושלים ששידורי
 לרשות־ להכנס אותו ששיכנעו
 ליושב־ראש פגה הוא השידור.

 וגילה יחץ ראובן המנהל הוועד
 עשר לפני שעוד זוכר ״אני :לו

 החג את בטלוויזיה ציינו שנים
 ממזרח־ ערבים ששאלו בכך

 תחת מרגישים הם איך ירושלים
 את אצלי הדליק זה יהודי. כיבוש

 ירון, העיר לוועד.״ להיכנס הזיק
 היה ״זה :רומי למישפט פרופסור

מכובד." זיק

 ״עכשיו״ העברית המילה ■
 שר־החינוך לסגנית גורמות

 רפלקסים תעסה גלזר מרים
 היא שפעם סיפרה היא מוזרים.
 החרות, בתנועת למופע הוזמנה
 עכשיו. פעמי השם את שנשא

 עיסוק ניצלה והיא לה צרם השם
 היום, באותו לה שהזדמן אחר
מהאירוע. להתחמק כדי
 ההורים של מיכתבם ■

 זמיר ויהושע רמה השכולים
ביום שפורסם עין־דור, מקיבוץ

תכולתו. את לשתות שסיים אחרי הקל משקה פחית את מועך 111141 11111171■
1111111 1^  של מועצת״המנהלים ויושב־ראש ירושלים עיריית ראש סגן מצא, 11/

 החירות, תנועת לחיזוק בכינוס השני הנואם היה ופיתוח, שיכון הממשלתית הבניה חברת
 הוגשו לדבר, שסיים אחרי האחרון. החמישי ביום בתל־אביב ב״מצודת״זאב' שנערך

בפחית. זעמו את כילה רגוע, היה לא שכנראה מצא, קלים. משקאות הנשיאות לשולחן

 מרכז מחברי רבים העצמאות' ל״אולמי הביא קליינר, מיכאל ח״כ אירגן שאותו הכינוס,
 שנערך השבעת״הנשיא, לסקס באו לא רייסר ומיכה קליינר ושרים. ח״כים בינהם התנועה,
 ח'כ במפתיע בא למקום לוי. דויד השר תומכי של המיפלגתי הכינוס ביגלל שעה, באותה

 שבו לרגע עד רב, במתח להמתין ונאלץ באיחור בא הוא שמיר. יצחק מאנשי מילוא, רוני
הבימה. על הופעתו את יאפשר קליינר אם האחרון הרגע עד ידע לא מילוא לדבר. הוזמן
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