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 של הפתיחה ערב אורחי ■
 בחילו, עם צה״ל תערוכת
 איזו ידעו לא השבוע, שנפתחה

 הופעתם סביב התחוללה דראמה
 ראש־הממשלה של המשותפת

 המדינה ונשיא בגין מנחם
 כאורחי־הכבוד. הרצוג, חיים
 בשלבי התערוכה היתה כאשר
 מוועדת פנו סופיים, אירגון
 ללישכת טקסים לענייני השרים

 אותו והזמינו ראש״הממשלה,
בגני- התערוכה את לפתוח

 שור של בדיחתו על שחזר
 הוסיף מרכז־המיפלגה, בישיבת

 אין ״גיט ביידיש: פירוש לה
דרארט.״

 ליד ישבו הכנסת במיזנון ■
 של ח״כים ארבעה אחד שולחן
 ח״כ לידם כשעבר מפ״ם.

 גור (.מוטה״)מרדכי העבודה
 שולחן כאן רואה ״אני העיר: הוא
 המזכ״ל לו ענה אנוסים.״ של

 ויקטור התנועה של הפורש
מרצון.״ אנוסים ״אנו שם־טוב:

 בימת- מעל אמר הוא כאשר
 אינו שראש־הממשלה הכנסת
 את שמע לא פשוט ״הוא מגיב.

 שבגין ״נכון פאר. אמר בר־זוהר,״
 מדבר, כשהוא אך עכשיו, שותק

 הוא כאשר צודק. בדרך־כלל הוא
 המילחמה בתחילת הבטיח

 הוא — שנה 40 תשקוט שהארץ
 40 כך ימשך המצב אם צדק.
 כמו טוטאלי, שקט פה יהיה שנה,

בבית־קברות.״
השבוע ראיונות בערב ■
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 לשנת לארצות־הברית יצא בצה״ל, ואלוף־מישנה רופא הבן, אפרים. של אביו על־שם רחוב קריאת
 גורביץ עמיקם סנה, משה של שמו על דרד״הרצליה קריאת סקס מנחה לסקס. לבוא הצליח ולא השתלמות,

 בידו לבנה. בחולצה אותה החליף הוא הסקס לתחילת סמוף כחולה. קצרה, בחולצה למקום בא (מימין),
 למיקרופון ניגש כאשר אישי). יומן עליו(ראה זיכרון ודיברי סנה נאומי שבו תקליט של כריכה החזיק הוא
הכיסא. מאחרי סנה, של שמו בבירור רשום עסיפתה שעל הכריכה, את הניח הוא דברו, את לשאת כדי

 שטיפלו הצבא אנשי התערוכה.
 הזמן באותו פנו בתערוכה

מאנ וביקשו למישרד־הביטחון,
 אורח שיזמינו לישכת־השר שי

 ממישרד־ לטקס. רם־מעלה
 לעמי לפנות מיהרו הביטחון

 ודוברו הצבאי שלישו גלוסקא,
 שהנשיא וביקשו הנשיא, של

 הפתיחה. את בנוכחתו יכבד
 את להדפיס עמדו כבר כאשר

 וגם הנשיא שגם נודע ההזמנות,
הס את נתנו ראש־הממשלה

 להופעה בנפרד, כל־אחד כמתם,
 באיש לפגוע שלא כדי בפתיחה.

 ינאמו שהשניים הוחלט מהם,
לאי החסות כאשר הערב, באותו

 ראש־ורהממשלה. של תהיה רוע
 מישלוח עוכב זו בעיה בגלל

 נשלחו והן לפתיחה, ההזמנות
 השישי ביום רק למכובדים

שעבר.
 על של הפרלמנטרי הכתב ■

 מדוע ידע שיר יצחק המשמר
 השרים את הממשלה ראש כינס
 הרופאים בשביתת דווקא לדיון
 שמע ״הוא שעבר. הראשון ביום

 במוצאי־שבת, השביתה על
 של החדשות במהדורת

בי.בי.סי.״
 מדוע להסביר ידע גם שור ■

 בגין של בנו בסיכסוך התערב
 גיאולוג ״הוא זאם. מימין

 נמצא הרי והמצב במיקצועו,
באדמה.״ עמוק
יעקוכי, גד העבודה ח״כ ■

 כדאי מקום, ״מכל גור: ענה
 מנחם הרב את אליכם לשגר

בתשובה.״ אתכם שיחזיר הכהן,
 טוען, פאר מני המנחה ■

 התפלא מדוע מבין אינו שהוא
 גר־זוהר מיכאל העבודה ח״כ

לו ענה לא שראש־הממשלה

 העבודה ח״כ את פאר ראיין הזה,
 מה לדעת וביקש רבין, יצחק
 בין היחסים מערכת על דעתו

 וארגנטינה. ישראל ממשלות
 שם, ביקר שכאשר סיפר רבץ

 התגורר שבו בבית־המלון נפגש
שבאו יהודיות, אמהות 30 עם

 בניהם. בגורל עלה מה לברר
 רבץ: להן אמר לדבריו,

 כמו טוטאליטריות ״במדינות
 גם מיקרופונים יש כאן,

 כאן, שתאמרו מה בבתי־מלון.
 המסר לילדיכן.״ להזיק עלול
בזהירות. התנהלה והשיחה הובן
 כל עשתה הקואליציה ■

 הדיון את לזרז כדי מאמץ
 בחוק כנסת של בוועדת־החוקה

 בעוד בכשרות. הונאה
 הריץ, את למשוך ניסה שהמערך

 כדי נציגיו, את הליכוד החליף
 הוועדה לאולם יתעייפו. שלא
 גולדשטיין, פינחס נכנס

 הארוך מנאומו לחלק שהאזין
 שחל. משה העבודה ח״כ של

 בני לאולם נכנס דקות כעבור
 למיפלגה חברו שליטא,
 שאף גולדשטיין, של הליברלית

 ״מה שחל: שאל אותו. החליף
שלי מישפט כל איתכם? קורה

 ״אם בחיוך: הוסיף אחר־כך שלו.״
 __ אני גם לשילטון, יחזור המערך
 קארד בגרץ לטפל אתחיל
שלי.״

 שר־ רואיץ מישדר באותו ■
 הורביץ, יגאל לשעבר האוצר

 השאלה על להשיב שהתבקש
 הכסף יילקח לדעתו, מהיכן,

 העיר לרופאים. המיוער
 יגיד: תיכף ״הוא וירשובסקי:

שלכם!" הלירה על שימרו
 קידם צעיר אלוף־מישנה ■

 מהוועדה ח״כים קבוצת
 לביקור שבאה לביקורת־המדינה

 פתח הוא דבריו את צה״ל. בבסיס
 עומד ״אני יוצאת־דופן: בדרך

 מגודל ונפעם נרגש כאן
 הח״כים למראה המעמד.״

 מייד: הוסיף המשתוממים,
 שלי ומחנך מורה נמצא ״ביניכם

 מפניו והפחד התיכון בבית-הספר
הבכיר הקצין היום״. עד בי נשאר

 מהליכוד אחר מישהו יש —
אותו.״ ששומע

 השאלה עלתה דיון באותו ■
 בעל־אטליז של בגורלו יעלה מה

 אך שלו, בעסק כשרות השומר
 הפרטיים. בחייו שבת מחלל
 הוא פיתאום ״ואם מישהו: שאל
 יושב־ראש התערב ללידה״ ילך

 קולאס אלי הוועדה
 זה ״מה ושאל: מהליברלים

 המפד״ל ח״כ העיר לידה־
 יש ״אומנם בן־מאיר: יהודה

 לא אנו אך קואליציוני, הסכם
 זה מה יודע שאינו שמי גורסים

ההסכם.״ את מפר לידו
 מרדכי שינוי ח״כ ■

 עמדת על רגז וירשובסקי
ן וייס שבח הפרופסור י י ענ  ב

 יותר ״יש לעמיתו: ואמר החוק
 לא וייס בכנסת.״ פרופסורים מדי

 של התסביך .זה חייב. נשאר
אקדמאים!״ כן גם הבי־אי׳ניקים.

 את לומר הוזמנו השניים ■
 הטלוויזיה בתוכנית דיבריהם

 שהוא וייס סיפר ובה חדש, ערב
 העיר כשרות. על בביתו שומר

 ״הוא השידור: אחרי וירשובסקי
הפויילעשטיק עם מתחיל שוב

 | יהודה הליברלים לח״כ התכוון
 היה שהקצין לחינוך, ד״ר פרח,

 שימש כשהוא מתלמידיו, אחד
 בעמק איזורי בית־ספר מנהל
חפר.

 אדמון דויד הפירסומאי ■
 למסיבה שעבר השישי ביום בא

 לוץ. ויוכבד אורי שערכו
 טל כדודסלן־העבר של חתניו

 אשה אליו ניגשה לפתע ברודי.
 עצמה הציגה הכיר, שלא

 אותו: ושאלה פלג כשושנה
 בנמל-התעופה?״ הבוקר היית

 _ שאלה בחיוב, שוב השיב כאשר
 פה?״ אתה איך ״אז נדהמת:

 הקושיה את לה פתר ארמון
 הוא בוקר באותו במהירות.

 נפגש ליוון, במטוס המריא
 במישרד־ עיסקית לשיחה

 יום באותו ושב היווני, התיירות
 סיפרה פלג לארץ. אחר־הצהריים

 בעלה, את ליוותה שהיא לארמון,
 לארצות־ הבוקר באותו שטס

 את כשראתה יוץ. דרך הברית,
 חברת־ דלפק לפני ארמון

 הוא שגם בטוחה היתה התעופה,
לר ונדהמה לארצות־הברית, טס

במסיבה. הערב באותו אותו אות
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