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ולהצבעה. הדיון לסוף עד נשאר זאת למרות מאוד. עייף שהוא עליו היה וניכר המליאה באולם להופיע מתעקש והוא בכנסת ביותר הצעיר כ הה" הוא רמון רחב. פיהוק

 שערות של זוגי מיספר בעל ■*־■־
 יתכן לא דעתו לעניות בשפמו. ...

 מיספר לעצמו ירשה ששמיר
 בשפם שערות של בלתי־זוגי

 בכל אותן סופר בטח הוא ולכן
בוקר.

 חיים המדינה נשיא ■
 בבוקר החמישי ביום קם הרצוג
 שלו הראשון לביקור והתכונן

 הנגב ביישובי לירושלים, מחוץ
 עבר בוקר, בכל כמו המערבי.

 עיתוני־הבוקר על הנשיא
שהפתיעה ידיעה ראה ופיתאום

 היה מעיתוני־הבוקר באחד אותו. —י
 קורם יום ביקר הנשיא כי כתוב

 אפילו והופיעה הנגב, ביישובי
 כשהגיע אליו. הנלווים רשימת
 ושוחח עוז נחל לקיבוץ הנשיא

 להם: אמר בצהריים, החברים עם
 אתמול, כאן הייתי כבר ״בעצם
בעיתון.״ כתוב אפילו

 התקיים בוועדת־החוקה ■
והו חוק־העישון, בעניין דיון

 עישון לאסור הצעה עלתה
 נערכות הן אם פומביות באסיפות
 תיאטרון. או קולנוע באולמות

 מיפי שאסיפות מישהו העיר
 הרחב לקהל נועדו לא לגתיות

 ח״כ אמר מיותרת. ההוראה ולכן
״אסי רובינשטיין: אמנון

 לציבור.״ מיועדות כן שינוי פות
 נעים רענן ח"כ לו ענה

 שינוי אסיפות ״את מהמערך:
 טלפון.״ בתא לקיים יכול אתה
 דנו ועדת־חוקה באותה ■

 שהעלה חוק בחוק־יצחקי,
 מודעי יצחק הח״כ-לשעבר

הפלי האחריות הועלתה ושבו
 מאז .13 לגיל 9 מגיל לית

 רבים ח״כים יש החוק, שחוקק
 המצב את להחזיר הדורשים
 גרנות אלעזר ח״כ לקדמותו.

 החוק, לשינוי המתנגד ממפ״ם,
 צעיר בחור על בהתרגשות סיפר

 ומזכיר 26 בן היום שהכיר,
10 בגיל מתבן ששרף קיבוץ,

 לאחת השבוע הגיע סגן־שר-החקלאות יגחנו! נסח
 בפתח הליברלית. המיפלגה של הישיבות

 גרופר, באולם! לעשן לא נא כתוב: שעליו שלט היה האולם
 גדול. סיגר השמאלית בידו מחזיק כשהוא בשלט מתבונן בתמונה,

בפיו. סיגר עם מקום בבל ונראה מושבע סיגרים מעשן הוא גרופר

 התשיעי בחודש נמצאת היא ניר. עמירם הטלוויזיה הצהרון של הבעלים אחד של בתו ך11
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אביה. של בעיתון לעבוד גידי ממשיכה המתקדם של הפורש הכתב עם וחצי כשנה לפני התחתנה

 יושב היה בקיבוץ היה ואילמלא
שהגיע. לאן מגיע ולא בכלא

 בוועדת־ שנערך בדיון ■
 תנאי על הכנסת של הכספים

 יו״ר העיר השופטים, של השכר
 לורנץ: שלמה ח״כ הוועדה,
 דורשים גדול, כהן כמו זה ״שופט

 יגאל ח״כ שאל הרבה.״ ממנו
 גדול?״ כהן הוא כהן ״כל כהן:

 הדיוט כהן יש ״לא. לורנץ: ענה
גדול.״ כהן ויש
שר־הפנים, שהודיע אחרי ■

 דו״ח כי בורג, יוסף הד״ר
 ראה לא איש כי קיים אינו קארפ
 מרדכי שינוי ח״כ העיר אותו,

יש ״לבורג וירשוכסקי:
 לעשות נדלה בלתי כישרון
 את ולפטור מצב בכל חוכמה
 של פיצוץ ויראה יסע אם עצמו.
 זו — יאמר בטח אטומית, פצצה
 אבל מיטריה ואולי פיטריה אולי

איטריה." לא בוודאי
 בן־דודו גל, דוכי הבדרן ■
 רפאל היוצא הרמטכ״ל של

 בתל-אביב מפיץ איתן, (״רסול״)
 חוש יש לרפול כי שמועות

 כשמבקשים בלתודרגיל. הומור
 שכאשר מספר הוא הוכחות ממנו
 בתל־ בנגריה רפול את ביקר

 קם לצידו, והתיישב עדשים
 אתה ״לאן מהמקום, רפול

ורפול דובי אותו שאל הולך?״

 במושב ״אני לדבריו: לו, השיב
 שירת גל דובי יושב!" לא ליצים
 היה רפול בחיל־המודיעין. כחייל

 ובפרוטקציה הצנחנים מח״ט אז
 פיקוד- ללהקת דובי את העביר
צפון.
 את לקבל סירב רפול ■

 לו שהוקצבה מכונית־השרר
 רכש הוא הצבא. מטעם לשנה

 וכשמילא פולקסוואגן מכונית
 ואמר: נדהם בדלק המיכל את

 ידעתי לע אדירים, ״אלוהים
כסף." הרבה כל־כך עולה שדלק

 בימים המסתובבת הבדיחה ■
 מי הכנסת: במיסדרונות אלה
 יורד אני אותי, ״תעזוב למי אמר

לארידור. השקל לבד״?
 מגישים הצדדים כאשר ■

 מתיק ראיות חומר לשופטים
 יהיה זה חומר כי נהוג החקירה,

 עורכי־הדין. של מרישומים נקי
 נציגת התנגדה כאשר אולם

 שעורך־הדין לכד הפרקליטות
 יגיש רובינשטיין מנחם

 אורי לשופט מסומן חומר
 ״זה השופט: אמר שטרוזמן,

 חומר לי להגיש יכול הוא בסדר,
 קציני־המישטרה גם כי כזה,

 לי מוסרים תמיד לפני המופיעים
 איני זה, ומלבד מסומן. חומר
שעורכי־הדין בכר פסול כל רואה

 הנראות הנקודות את יבליטו
חשובות." להם
 באונס נאשם איים כאשר ■

 להיות ימשיך אם להתאבד
 השופט לו אמר במעצר, מוחזק

 תתאבד ״אם שטרוזמן: אורי
 וכיצד חפותך? את תוכיח כיצד

 כי העולם כל את לשכנע תצליח
 סיפור אלא אונס זה היה לא

 שסניגורך כפי גדול, אהבה
טוען?״

 שהיה >,26( רמון אייל ■
 עוזרו האחרונות השנתיים במשך
 העצמאי המפיק של האישי
 אלכסנדר בעולם, הגדול

 סירטי את שהפיק (מי סלקינד
 לפי לאירופה שוב יצא סופרמן),

 בהפקת לסייע המפיק, הזמנת
 חלק יטלו בסרט שלו. חדש סרט

 לורנם וולט, אורסון הכוכבים
 את קרטיס. וטוני אוליבייה

 אשתו כתבה זה לסרט התסריט
 מכסיקאית שהיא סלקינד, של
 שיקרא הסרט, המאיה. שבט בת

 קומדיה יהיה פרסיפל, איפה
 אורסון יגלם שבה משעשעת

אמריקאי. טייקון של דמות וולס
 הבלתי הוויכוח בעיקבות ■

 קול של החדש התדר על נגמר
 שהעיר: מי היה המוסיקה,

 ו־? בין מאבק יש ״עכשיו
אמאק.״
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