
ש־העסקים ק הצ ם נתז אייבי ע1מד דח״כ, העביר שאי  מתאי
שיא להיות ה של דארוחת־הניצחון הוזמן רא ומי ארצזת־הברית נ ר דורון ש

שיפש־ מיזנון־הח״כים באי ■
 אחד ליד בתדהמה. עיניהם פו

 מיקי המיליונר הסב השולחנות
 שאול של נציגו אלבין,

 ח״ב ליד ישב הוא אייזנברג.
גולד פינחס הליברלים

 שלף השיחה ובמהלך שטיין,
 על חתם פינקם־צ׳קים, מכיסו

לגולד אותו ונתן מהם אחד
 רבה באיטיות שהכניסו שטיין,
גולד הראה אחר־כן לכיסו.
 הצ׳ק. את במליאה לחבריו שטיין

 ספרות, שש בן בסכום היה הוא
 של שמו על לבית אלבין תרומת
שיסמן. דויד
 בבלי בשיכון בחוג־בית ■

 תל־אביב עיריית ראש נשאל
 מה להט, (״צ׳יץ׳״) שלמה

 נתן אייבי הודעת על דעתו
 על בבחירות יתמודד שהוא

 בטרם תל־אביב. עיריית ראשות
 מנהל הזדרז לענות, להט הספיק

 חנן לפיתוח אביב תל קרן
 מתאים ״אייבי ואמר: בן־יהודה

 נשיא תפקיד על להתמודד
 הנוכחים בעוד ארצות־הברית!״

 בן־יהודה: הסביר גבות, מרימים
 מושל מקודם היה הוא ״כי

קליפורניה
 הידיעות לסוכנות בראיון ■

 שר״הפנים, אמר האיטלקית
 מזמין שהוא בורג, יוסןז הד״ר

 או בארץ, לביקור האפיפיור את
 רמת״דרג מישלחת לפחות

 הגיב: הנדהם הכתב מהוותיקן.
אסר עם נפגש הרי ״האפיפיור  י
 התבלבל לא בורג ערסאת.״

 חינך פגישה באותה ״אם וענה:
 גם שיתן ערפאת את האפיפיור

 מה שחטף אחרי השניה, הלחי את
 כבר זה הראשונה, בלחי שחטף

נורא.' כל־כך לא
 גילון, אלון השופט ■

לעניין ועדת־החקירה מזכיר

 הירקון, בפארק שהתקיים למיפגש באיחור בא הוא לארץ. וקניה
 בשקו־ וצפו במקומותיהם ישבו כבר המוזמנים שאר כאשר

 ולחץ המכובדים לשורת הובל קשן־הקומה שמיר פיות־הנוסטאלגיה.
במסך. לצפות השניה בשורה לצופים מפריע כשהוא היושבים ידי את

ואת מרידוד(מימין) יעקב השר ידי את לוחץשמיו יצחק

 הנואם היה שר״החוץ ציפורי(משמאל). מרדכי השר בהם כשמביט
אריתריאה גולי של לשובם שנה 35 במלאת שנערכה בעצרת המרכזי

השמאלנים 40ו־
 הוועד ח ישיבה באותה ■

 הכתב שנתן הטלוויזיוני בכיסוי
 למיסמך יבין חיים הפרלמנטרי

 הרכבי יחושפט שהגיש
 נכתב ״המיסמו המערך. לראשי
 העיר השפתיים,״ על בקצף

 אחריו הוסיף פאפו. עורר־הדיו
ראו הוועד־המנהל יושב־ראש

 למישפט פרופסור ירון, בן
 זאת קרא יבין שגם ״נראה רומי:

 באותו הגיב בולטת.״ בהנאה
 ינון, מיכה עורך־הדין עניין
 היה שפאפו ״נניח המפד״ל: נציג
 ובו בגין, למנחם מיסמך כותב

 המערך את להכות איך פירוט
 פחות לא הרי ופאפו בבחירות,
 מאמין לא אני מהרכבי. מפורסם

 מיסמך־ את מקריא היה שיבין
 באריכות שלא ובוודאי פאפו,

כזאת.״
 בתנועת־ הכוחות מאבק ■

 תפקידים אחרי והמירוץ החרות
 עצמה. זאב למצודת עד הגיע
 נפטר, מזלי אריה הבית מנהל

 כרגע מתמודדים מקומו ועל
 פינק־ רובין האחד, שניים.

 ־ מכפר התנועה חבר לשטיין,
 הוא שם, הסניף ראש ויושב סבא

 אף באחרונה שר־האוצר. מאנשי
 ארידור יורם בעזרת מונה

 מרפא. נאות חברת כסמנכ״ל
 אזולאי, אברהם מתייצב מולו

 יעקב השר של מנאמניו
מרידוד.

 שרה של מינויה אחרי ■
 עכור גל עבר כשר, דורון

 פשטה הליברלית. במיפלגה
 הוזמנו שמקורביה שמועה

 במלון חגיגית לארוחת־ערב
 רנר צבי הח״כ בתל־אביב.

 לח״כ פנה הוא כך. כל התרעם
 מאנשי זייגר, (״זיגי״) יצחק,

 ״מה, אותו: ושאל דורון, מחנה
אותי?״ הזמינו שלא יתכן זה איך
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 שהתקיימה העבודה מיפלגת לישכת לישיבת כשבא אך יוני״העבודה, עם מזוהה הוא רשות״השידור.
נהלל. איש המיפלגה, מניצי הדר, היה הישיבות לאולם מחוץ דיבר הוא שאיתו הראשון המיפלגה, בבניין

 הסביר ארלוזורוב, חיים רצח
 למושבה רומנו בית נבחר מדוע

 מקום חיפשו כאשר הוועדה. של
 לשכור הוצע שונות. הצעות היו

 תל־אביב, יוקרה במלון קומה
 דולרים. רבבות עולה שהיה דבר

 הוועדה את לשכן הוצע
 אך בתל־אביב, בבית־המישפט

 בין לפעול הוועדה נדרשה שם
 הצהריים, אחרי 7־4 השעות

 כל את משם לסלק ואחר־כך
 לשופט נראה כן על חפציה.

בית מתאים כפיתרון גילון

 הם בו דמי־השכירות אשר רומנו,
 באלף ומסתכמים ביותר, נמוכים

לחודש. דולר
 ביקש ולך דויד השופט ■

 ויינרוט יעקב מהסניגור
 לאפשר כדי דקות, לכמה לשבת

 ואז טיעוניה. את לסיים לתובעת
 אלי הנאשם של לעברו הביט

 ראש־ יושב שהיה קראום,
 לה ואמר הסטודנטים, התאחדות

 לסניגור אומר שאני זמן ״כל
 מה לך אין עוד לך, ולא לשבת

לדאוג.״

 המנהל הועד בישיבת ■
הטל מנהל התבקש האחרונה

 להסביר, סער טוביה וויזיה
 את הטלוויזיה סיקרה לא מדוע

 תערוכת־ של החגיגית הפתיחה
 בסיבות זאת נימק סער צה״ל.

 אהרון הוועד חבר הגיב טכניות.
 הוא טוביה. ״מיסכן פאפו:

 להמציא וצריך מאוד, גרוע במצב
 על להגן כדי תירוצים הזמן כל

 פעם היה שלו. מחלקת־החדשות
 השודדים, 40ו־ בבא עלי

בבא טוביה לנו יש ועכשיו

 הוא שגם לו, ענה המופתע זייגר
 בורשטיין, גיזה הוזמן. לא

 העובדים באיגוד מרכזית פעילה
 למזכיר פנתה הליברליים,

 הוברמן מאיר המיפלגה
 שהזמינו יתכן איך אותו: ושאלה

 הזמינו ולא לארוחה רנר את
 הוא: אף הופתע הוברמן אותי?״

 כך הזמינו. לא הם אותי ״גם
 — מיפלגה?״ במזכיר נוהגים

 שארוחת־ערב התברר, אחר״כך
כלל. נערכה לא

 שהתקלקל מיזוג־האוויר ■
 ועדת־ של הישיבות באולם

 את משלוותו הוציא הכספים
 עדי בוועדה, המערך סיעת מרכז

 עד כי הודיע, הוא אמוראי.
 יישב הוא תתוקן, לא שהמערכת

 _ וידבר הועדה מזכיר של בחדרו
 ״אני זייגר: לו העיר משם.

 מיפלגת־ מנהיג על מתפלא
 ששולחיו בעוד — פועלים
 היוקדת השמש תחת עובדים

 לא ובשדות, בבניין בכבישים,
 את למלא בכנסת נציגם יכול

 ממוזג.״ בחדר אלא שליחותו
 אמוראי דיבר כאשר בהמשך,

 פתוחה כשדלת המזכיר, מחדר
 הישובים ובין בינו מפרידה
 .״ ״זה זייגר: שוב העיר בועדה,
 החצוצרות תפקיד את לי מזכיר

ורדי״ של כרקוויאם
 כאשר שר־האוצר עשה מה ■

 משח הביטחון שר עמיתו,
 בעניין נאם ארנם, (״מישה״)

 שמכונה במה ישב הוא חברון?
 על שרוע העישון, חדר בכנסת
ורגליו ראשו מאחורי ידיו הספה,

 ■ז מתמתח, בעודו השולחן. על
 בפיו. המיקטרת היתה עדיין
 לא ״מעולם מעוזריו: אחד העיר

 אנושית בתנוחה אותו ראיתי
כל־כך.״

 דויד סגדראש־הממשלה ■
השרים בישיבת ישב לוי
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