
שמו־ א1מיד רנני יאלץ האם איליך, שימחה של חדר! על שומר מי  ר
פילות״ ״אלברט השם נולד וכיצד שרן־־דין של שירותיו את

 כממלא־ תפקידו בתוקף ■
 מעיין שר־החקלאות, מקום

 בגין מנחם ראש״הממשלה
 עיתונות בקיטעי בוקר בכל

קרא כאשר למישרד. הנוגעים

 הוא צר שחדרו מכיוון אותם.
 המיש• את לארח הצעה העלה
 של המיותם בחדרו לדיונים לחת

ובד במישרד־החקלאות, ארליך
רק דברו. את להנציח אף זו רך

 ראש־הממסלה סגן של מצבתו על אבן מניח 1בגין: משם
 ביום באזכרה ארליך, שימחה ושר־החקלאות ]

 טקס הליברלית המיפלגה קיימה לא המישפחה בלחץ למותו. 30ה״
 המיפלגה שראשי כפי תל־אביב, במוסיאון רב־משתתפים אזכרה

בנחלת״יצחק. בבית״הקברות לקיברו עלו מוקיריו לעשות. התכוונו
 על הידיעה את שעבר בשבוע

 מיהר הוא פירות־העונה, השמדת
 שר־החקלאות לסגן לטלפן
 וזעק גרופר (״פייסי״ו פסח

 איתכם? קרה מה ״פייסי, בטלפון:
 לים? פירות זורקים אתם מה

לעניים!" אותם תחלקו
 התבדחו הכנסת במיזנון ■

 כישורים אחוז 90 יש שלגרופר
 ו־ססו שר־החקלאות לתפקיד

אותו. לקבל סיכוי אחוז
 התרגש לא עצמו גרופר ■

 שהוא ראש־הממשלה מהודעת
 לארצות־ נסיעתו את דוחה

 .זה אישיות״. מ״סיבות הברית
 לגאווה מקור להיות צריך

 הזמנה דוחה שראש־הממשלה
 סימן ״ולא גרופה אמר כזאת,״

לחולשה.״
 שר־החקל־ של למזכירתו ■
 יש ארליך שימחה המנוח אות

 שבה הדרך על השגות בוודאי
 שלה הבוס של שמו יונצח

 באה שעבר בשבוע לשעבר.
 מישלחת למישרד־החקלאות

 בראשות מפורטו״ריקו, חקלאית
 שם. והאוצר החקלאות שרי

 מיש- של רשות־התיכנון מנהל
 שמואל הישראלי רד־החקלאות

לארח אמור היה פוהורילם

 של לחדרו פוהורילס התקרב
 בר־לב דפנה עליו קפצה השר

 מעז אתה ״איך לעברו: וקראה
 המשיכה היא לכאן?" לבוא

 אותו קיללה לעברו, לצעוק
 החדר דלת ובין בינו והתייצבה

 כניסתו. את למנוע כדי
 ואירח מכוונתו בו חזר פוהורילס

אחר. בחדר המישלחת את
 כרגע המחוסרת בר־לב, ■

 במישלחת בקרוב תצא עבודה,
 את באירופה. לסיור המישרד
 ועדת־ יושב־ראש אירגן הנסיעה

 עמיקם במישרד הנסיעות
 סמנכ״ל שהוא שפירא,
 ארליך. של עוזרו והיה המישרד
 יתמנה כאשר להחליפו המועמד

 זייף, אריה הוא לשר גרופר
המיועד. השר של עוזרו
 מגלים רבים ח״כים ■

 מישכן את עוזבים הם שכאשר
 ביגדיהם. שולי מוכתמים הכנסת,
 ח״כי במיזנון ישבו שעבר בשבוע

 אלי שליטא, כני הליברלים
 זייגר, (.זיגי״>ויצחק קולאס

 לגבי שונות השערות והעלו
 שיחה של בסופה הכתמים. מקור

 וגילו לבדוק לשטח יצאו הם
 הכיסאות צירי מאלפות. עובדות
המוצא בגריז, משוחים במליאה

ה ח  קל, באיחור ארליך לשימחה לאזכרה שבא 111ך1¥| ש
# 1 1  סיום אחרי מיד עיסוקו לשיגרת חזר 11 1111 |4

 מזכירתו לו שהגישה בסדר־יום עיין והתשתית האנרגיה שר הסקס.
 עוד הוא החוצה בדרכו הרשומה. התוכנית את לשנות לה והמליץ
שאלותיה. על והשיב דיומא, בענייני עיתים לכתב להתראיין הספיק

ך1|) ך  פסח שר־החקלאות סגן עם משוחח 1*1111111 1ך
האזכרה תחילת לפני (מימין) גרופר 11^ .4 ^ 1 1/1
 כף את שעיסרה בתחבושת התעניין גרופר המנוח. החקלאות לשר
 מרוב נפצע הוא שאולי התבדח ואף שר־התיקשורת, של הימנית ידו

בידו. ניתוח״קל שעבר הסביר ציפורי בטלפון. לחייג ניסיונות

 על היושבים למיכנסי דרכו את
 נמצא בחדרי־הוועדות הכיסא.

 של הברזלים בחיבורי גריז
 למזכיר פנו השלושה השולחנות.

 וזה יעקוםסון, שמואל הכנסת
המקומות את לנקות הבטיח

 שביגדי כדי גריז, יש שבהם
 אחת על יתלכלכו, לא הח״כים

 העבודה בשבוע וכמה כמה
בכנסת. שלהם האחרון

 ליהושע יש משותף עבר ■
הדירקטוריון יושב־ראש מצא,

 מרכז וחבר ופיתוח שיכון של
 ראש נאווי, ואליהו חרות,

 נפגשו כאשר באר״שבע. עיריית
 פרוייקט איכלוס בטקס השניים

 ופיתוח שיכון של דירות
 למדו שהם התברר בבירת־הנגב,

 כאשר בירושלים. בנעוריהם
 בבית״הספר למדו ששניהם גילו

 נאווי: את מצא שאל אליאנס,
 לוי?" אדון אצל למדת ״אתה
 הם חיובית התשובה היתה כאשר

 נאום את וחיקו התאפקו לא
 המפריעים: לילדים לוי המורה
 אתה רק טובה. אמך טוב, ״אביך

בן־כלבי כלב
 כעם פורוש מנחם הרב ■
 בימת מעל שהציע בעת מאוד.

 החרדים במעצר לדון הכנסת
 לעבר קרא הוא בירושלים,
 זבולון והתרבות שר־החינוך

 קיר שתבנה ״הבטחת המר:
 ובין החפירות איזור בין שיפריד

 החפירות!" בשטח הקבורה מקום
 לפורוש: ואמר רגליו על קם המר

 ייבנה.״ והקיר לך, ״הבטחתי
 העבודה ח״כ הדו־שיח את סיכם

 ״יש ווים: שבח החיפאי
 ויש קיר אל מקיר קואליציות
 בגלל שמתמוטטות קואליציות

קיר."
 נאם הכנסת בימת מעל ■

 קורפו. חיים שר־התחבורה
 ח״כים ארבעה נכחו באולם
 עוצמת בגלל מקור שרעדו
כשנכ באולם. שהופעל המיזוג

 נמיר דבורה העבודה ח״כ נסה
 פה!״ ״קר בקול: קראה למליאה,

 וייס: ליבה תשומת את העיר
״קורפו״.

 הוועד חברי הפגינו כאשר ■
 אוניברסיטת עם לסולידריות

 אליהם ניגשה בחברון, ביר־זית
 כהן, גאולה התחיה ח״כ

 אותם ושאלה במקום, שהיתה
 אבי המפגינים, אחד לזהותם.

 גבול יש קבוצת חבר מוגרבי,
 השיב: קולנוענים למישפחת ובן

 לסולידריות מהוועד ״אנחנו
 ומי ביר־זית. אוניברסיטת עם

 והסתלקה השיבה לא כהן את?״
שבאה. כלעומת

 חיים החדש הנשיא ■
 להרצליה־ מתגעגע הרצוג
 כאשר סוף־שבוע, מדי פיתוח.

 מדינה בענייני עסוק אינו הוא
 מירושלים חוזר הוא רישמיים,

 בשעות ומטייל בהרצליה לביתו
 עם הים שפת על הדימדומים

כלבו. ועם אורה אשתו
 הרי סרט־הקולנוע הקרנת ■

 רביעי יום במוצאי המזוהם
 לנושא הפכה בטלוויזיה, שעבר
 של הפרלמנטרי הכתב בין שיחה

 ועמיתו יבין, חיים הטלוויזיה
 אחרונות ידיעות מהצהרון
 הביעו שניהם רייבר. גדעון
 גודש על רעהו באוזני זה פליאה

 המירקע. מעל שהוגש האלימות
 את ביקש שהוא סיפר אף יבין

 חדר־האורחים את לעזוב ילדיו
בסרט. יצפו שלא כדי

 להפסיד? חושש הוא מה ■
 כהן־אורגד יגאל חרות ח״כ

 שהוא שעבר השבוע בסוף הודיע
 במישלחת השתתפותו את מבטל

 לונצד השבוע היוצאת הכנסת
 לסיעה חבריו ולקולומביה. אלה

 הורוביץ יגאל שכאשר נזכרו
 כשר־ עתידו על להחליט עמד

 שהממשלה הציע הוא האוצר,
 כהן־אורגד של מינויו את תאשר
 אמור היה בממשלה הדיון כסגנו.

 יומיים אך הראשון, ביום להיערך
 של שבת ערב בגיליון כן, לפני
 ידיעה פורסמה הצהרונים, אהד
 כביכול ניצל, שהח״כ דווח שבה

 הנאה טובות להשגת מעמדו את
 ראש־הממשלה לבני־מישפחה.

 שבוע־שבועיים להמתין הציע
בינתיים העניין. לבירור עד
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