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 שר זקנו ער קרישאי יחיאל גילה מה

ברב שהאיץ הראשון היה ומי בגין מנחם
 יחיאל מגיע כאשר ■

 מייד הכנסת, לבניין קדישאי
 של מצבו מה הכל אותו שואלים

 מנחם לשעבר ראש־הממשלה
 בין הוא שקדישאי מכיוון בגין,

 בחודשיים אותו הרואים המעטים
 ישב השבוע בתחילת האחרונים.

 אחד בשולחן החביב קדישאי
 גרולה קבוצה עם במיזנון־הכנסת

 מהאוסר ויועצים, דוברים של
 שאל, מהם אחד דווקא. זיציה
 לצאת שלא בגין הצליח כיצד

 ענת חודשיים. כבר מביתו
 גדול די בית לו ״יש קדישאי:

 מישהו בפנים.״ בו לטייל כדי
 יש לבגין אם לדעת ביקש אחר
 שלראש־ ענה, קדישאי זקן.

 זקן כבר יש לשעבר הממשלה
 דומה הוא כר, ״אם ארור.

 הרצל,״ לבנימין־זאב
 עגה ״לא,' מישהו. התערב

 שחור, זקן היה ״להרצל קדישאי,
 מישהו לבן.״ זקן יש לבגין ואילו
 את נראה עוד ״האם שאל: אחר

 ביטחון־ הפגין ״קדישאי בגין?
 לכם מבטיח ״אני כשענה: רב,
 תשמעו עוד אותו, תיראו עוד —

 המסובים אחד סיכם אותו."
אותו.״ נרגיש ״עוד לשולחן:

 מועצת חבר רז, לנחום . ■
המעיר, מטע! תל־אביב עיריית

 בגין מדוע לשאלה תשובה יש
 טילפן נלסון ״רפי מתגלח. אינו
 יסכים שלא אותו, והח־יר אליו

 דולר.״ אלף ממאה בפחות
 שהציע הראשון היה מי ■

 להיכנס בן־מאיר לדום
 (״צ׳ץ׳) שלמה עם לקואליציה

 הטוען תל־אביב? בעיריית להט
 דויד הפירסומאי הוא לכתר

 המיפלגה איש ארמון,
 בהמיטבוז ישב הוא הליברלית.

 הבחירות. ערב השני, ביום
 הפועל כדורסלני באו למקום

 כדי בבן־מאיר, מלווים תל־אביב,
 מכבי של ניצחונם את לחגוג

 בכדורסל. בדרבי תל־אביב
 של לשלומו שאל ארמון

 שהפועל ״כמו שהשיב: בן־מאיר,
 אני שגם להיות יכול כר ניצחו,
 לו, הסביר ארמון מהר." אנצח

 כל לו אין הסקרים שעל־פי
 כבר שעדיף לו ״אמרתי סיכוי.
 עם קואליציה לשקול הערב
 קואליציה רוצה הוא כי צ׳יץ',

 ערב כבר ארמון, לדיברי רחבה."
 המעיר מועמד הראה הבחירות

 דיווח הבחירות ביום לכה נכונות
 עם שיחתו על ללהט ארמון

 את שסלל הוא ולדעתו בן״מאיר,
להידברות. הדיר
רשות מליאת בישיבת ■
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 עוד הספיק השבוע, בסוף בתל־אביב חברתי לאירוע אשתו עם
 שהחומר לראות ששמחו המופתעים, הנוכחים על ספריי להתיז
הגוף. עור על ולא הבגדים על לא סימנים, כל משאיר אינו שהתיז

 לעבור היה שאמור מחדרה,
 הכיליה השתלת־כיליה. ניתוח
 בבוקר, בשבת מהולנד הגיעה

 לאתר הצליח לא ובית־החולים
 צודל לגלי פנו הם החולה. את

 לבוא לו שקראה וההודעה,
 שודרה לבית־החולים, בדחיפות

.12 השעה חדשות לפני
בלי הליברלית החטיבה ■
 לוח את לתכנן פנאי מצאה כוד

 במישלחות חבריה, של הנסיעות
 מושב־ בתקופת הפרלמנטריות

 אריאל ח״כ הכנסת. של החורף
 הצעה, העלה ויינשטיין

 יירבה הוא כי השתמע שממנה
 חבריו. חשבון על לחו״ל, לנסוע
 נזכר קולאס אלי לחטיבה חברו

 חפיסת חילק אחד ילד בבדיחה:
 לעצמו חברו. ובין בינו שוקולד

 יותר. גדולה חתיכה לקח הוא
 בעל הציע אז ומחה. נזעק חברו

 הוא איך שיאמר לחברו, החפיסה
 החבר תשובת אותה. מחלק היה

 את לך נותן ״הייתי היתה:
 ומסתפק הגדולה החתיכה
 לווינשטיין התערב בקטנה."

 רוצה אתה מה אז ״נו, ואמר:
ממני?״

 ועדת־הכספים, בישיבת ■
 31 הדפסת על דיווח שקיבלה
 שעבר, בחודש שקל מיליארד

 פדר נפתלי מפ״ם ח״כ חישב
 חייבים היו זו כמות שלפי ומצא

 פנה הוא בשבת. גם להדפיס
שלמה הוועדה ליושב־ראש

 עומד ),21( נץ חווי מצולמת
 המופעל סיגל, מישרד־פירסום

 בראשו נשים. על־ידי כולו
 לדבריה, גיטלין. סיגל עומדת

 במישרד, גברים שאין העובדה
לחלוטץ. מיקרית היא

 יצחק ראש״הממשלה ■
 מגריג־ בברכות זוכה שמיר
 במקומון שבשווייץ. דלוולד
 מגרינדלוולד הד העברי

 מעליה שמיר, של תמונה הופיעה
 איננו ״ראש־הממשלה נכתב:

 בהמשך בגרינדלוולד." אלמוני
הראשונים ״הקשרים נאמר:

 שמיר עם גרינדלוולד שעשתה
 יושב־ראש כשהיה ,1979ב־ היו

 מישלחת קיבל כשהוא הכנסת."
 בישראל." שביקרה מעירנו
 את לוחץ שמיר נראה בתמונה

 המקומון משוייץ. אורחיו ידי
 שמיר עלה ״בינתיים ממשיך:
 לציין ויש ראש־ממשלה, לדרגת
 כאורח פעמים כמה ביקר שהוא
 קיים ותמיד זילברהורן, במלון
 נציגי עם ידידותיים יחסים

 ולבסוף כאן." היהודית הקהילה
 מאחלת ״גרינדלוולד נאמר:

 דבקות והחדור הסימפטי לשמיר
 מימשל תקופת במטרה, ,

 המלון של בעליו מאושרת.״
 התארח שבו כמקום המוזכר

 כתב וגנר, מאיר הוא שמיר
 בקהילה ופעיל בשווייץ הצופה

במקום. היהודית

העירונית לקואליציה להיכנס בן־מאיר
 בשבוע שהתקיימה השידור,

 ישראל הד״ר דיבר שעבר,
 המערך נציג פלג, (״רוליק״>

 ההחלטה בגנות בוועד־המנהל
 בקלפי הצבעה לקיים שלא

 לרשויות בבחירות מידגמי
 חבר־הוועד התערב המקומיות.

 בכלל לך ״למה פאפו: אהרון
 היא הרי מירגמית? קלפי

 שייזכר כישלון אותך הכשילה
 מקלפיות לברוח צריך אתה לעד.
 הכרזת בגללן מאש. כמו כאלה

 כראשי־ פרס שימעון על
 ישראל." של הנבחר הממשלה

ה להכרזתו התכוון פאפו
 במוצאי־ רוליק, של מפורסמת
 הוא כאשר ,1981 ביוני הבחירות
הטלוויזיוני. המידגם על הסתמך

 ראיין שעבר השלישי ביום ■
 נכון בתוכנית רשף רפי

 אחד את גלי־צה״ל של לעכשיו
 בית־ מקריסת שניצל הדיילים
 שנה במלאות בצור, המימשל

ב במילואים סרן האיש, לאסון.  ד
 עשר במשך תיאר אייכנוולד,

 הוא חילוצו. מהלך כל את רקות
 דקות חמש במשך קבור היה

פצוע כשהוא להריסות, מתחת

 צועק הרופא את שמע הוא קשה.
 נותרה כי מייד, להצילו שחייבים

 לחיות, אחת שעה עוד רק לו
 מכיוון נמצא. הוא שבהם בתנאים

 רגלו על מונח שהיה שבול״עץ
 אליו הועבר לחילוצו, הפריע
 הוא השבורה ידו ובעזרת משור,

 הצליחו וכך העץ, את ניסר
 התקשרו השידור אחרי להוציאו.

 וביקשו הצבאית לתחנה רבים
 המזעזע. הראיון את שוב לשמוע

 הראיון שודר כמקובל, שלא
 קצת כעבור החמישי. ביום שנית
 התחנה שידרה שעות 24מ־ יותר

 מפי דומים, סיפורים הצבאית
 בפיצוץ שנפגע ניצולי״הבניין

בבוקר. השישי ביום
 ניצל השבת ביום ■

סון בית־החולים לינ  את בי
 הצבאית. התחנה של שירותיה

חולה חיפשו ביודהחולים רופאי

 שואל ״אני בחיוך: ואמר לורנץ
 הם אם אגודת־ישראל, את

 ״השיב שכזה. להסדר הסכימו
 ״ביום בחיוך: הוא גם לורנץ,
 כמות הדפיסו הם השישי

כפולה.״
 על עברו רבים גילגולים ■

 ג׳ינס מיכנסי של מודעת־העירום
 עד ששון, רונאלד מתוצרת

 השישי ביום פורסמה שהיא
 של סופשבוע במוסף שעבר

 המודעה כשפורסמה מעריב.
 היא הקודמת, בפעם בצהרון

 מצד רבים למיכתבי־זעם גרמה
 אחד, מצד דתיים קוראים

 העניין שני. מצד ומפמניסטיות
 העיתון עורך אצל לדיון הובא

 שהחליט שניצר, שמואל
שוב. לפרסמה לבסוף

שבה המודעה, מאחורי ■
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