
 בדיון הטעות? מקור מה ■
 ח״כ גינה בכנסת, שהתקיים

 את אבטבי אליעזר המפר׳ל
 המערבית, בגדה האבנים מיידי

 יהודי. בדם לפגוע המבקשים
 את הרגה כזו שאבז טען הוא

המלי אולם אלימלך. נאווה
 לח״ב העיר לא ואיש ריק היה אה

 בעצם זו שהיתה חובש־הכיפה,
 מבית־שאן, אוחנה אסתר
 שהושלכו שאבנים אחרי שמתה
 פצעו נסעה, שבו הרכב לעבר
אנושות. אותה
 מנע טובה שעה מנחה ■

 החליט כאשר בעיות, מעצמו
 לא הבאים ההידור דברי שאת

״מנ התוכנית. בהקלטת ישמיע
ערסאת,״ ויאסר בנץ חם

 את לפתוח הרופא ממנה ביקש
 שהיא ראה הוא כאשר פיה.

 ״מי בקול: שאל בכך, מתקשה
 פה יש אלוני שלשולמית אמר

גרול?"
 מבט מתוכניות באחת ■

 נשים שתסקור הקרובות, שני
 המצלמה עוקבת בפוליטיקה,

 החינוך שר וסגנית אלוני, אחר
 גלזר־ מריס והתרבות,
 נסעה הצילומים לצורך תעסה.

 חברתה עם ביחד סגנית״השר
 של אשתו כהן״אורגד, שרה

בהתנח לבית־הספר שר־האוצר,
 ניחלה. שאותו אריאל, לות

 תחקירנית התלוותה לנסיעה
 לשיחה שיחה בין התוכנית.

השתיים: את התחקירנית שאלה

אבוו הוא ארוני שולמית שר וובא־השינ״ם
הזקן וקאטו באס(הצעיר) בין ומה בתשובה, חוזו

 הוא באפריל." ב־ז החדשות
 מתחלפים שבו לתאריך מתכוון
ביניהם. והוא הוועד, חברי מרבית
 בעניין שהתפתח בדיון ■

 הזכיר לח״כים, הטלוויזיה יחס
 צ׳רצ׳יל, וינסטון את פאפו

הנב בית־ הפצצת אחרי שתבע
 העולם במילחמת־ הבריטי חרים

 350 רק ייבנו שבמקום השניה,
 צירים. 630 עבור ישיבה מקומות

שאו להבטיח צ׳רצ׳יל חשב כך
 ריק. יישאר לא הפרלמנט לם

 זו שיטה ליישם הציע פאפו
 מאולם־המליאה ולעקור בכנסת

 ריקה כנסת גם ״אז מושבים. 60
 הגיב לחלוטין." ריקה תיראה לא

 אסמכתות מביא הוא ״הנה לפיד:
פאפו צ׳רצ׳יל." גדולי־עולם. של

 חידוש גוס חידש קודמות,
 ידידיו לכל שלח הוא דיפלומטי:

 את הביע ובו מיכתב, ומכריו
 שוב עימם שייפגש תיקוותו
 כלשהו." בזמן כלשהו, ״במקום

 במישאלה: סיים מיכתבו את
 הזמן, ירחק שלא מקווים ״אנחנו
 ברכה, רק יהיה לא שלום כאשר

 יחיו שבו המצב תיאור גם אלא
ושכנותיה." ישראל

 חרות סיעת מזכירת ■
 גם שהיא מלר, ירדנה בכנסת

 נעדרת הקואליציה, מצליפת
 מהמישכן, שבועות שלושה כבר

 היתה היא נוסף. שבוע ותיעדר
אמרי היהודי הוועד אורחת

 על בארצות־הברית שאירח קאי,
משתי צעירים פעילים חשבונו

 עבדי יוסי פרש צה״ל, בגלי
 מחליפו בתחנה. אחר לתפקיד

 גלי יומן ותיקי גורן. צבי הוא
 וכהפתעה מסיבה, לו ערכו צה״ל
 שלו כתבות קיטעי שידרו

 הראשונים, בצעדיו ככתב־צבאי,
 בליווי שנים, שמונה מלפני

מבדחים. דיברי־קישור
 תגיש הקרוב השישי ביום ■
 האהובים שיריה את ותיקה זמרת

 של המרגנית מיצעד במיסגרת
 כשרונה המדובר צה״ל. גלי

 שהיתה שירי־עם, זמרת אהרון,
 לפני הצבאית בתחנה קריינית

 של אמם היא מדור. יותר
ברוזה. וטליה דייוויד

ור יוסר איש־העסקים ■
70ה־ שנות בתחילת שהיה די,
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לילה״ ״כותרת בתוכנית בעימות להשתתף כשבאו בתל״אביב, הטלוויזיה באולפן איפרו

 שהוא הראשונה הפעם שזו סיפר אמוראי שעבר. הרביעי ביום ששודרה רביב, דן של
 וחבר חום, היה החליפה צבע דולר. 99 במחיר בניו־יורק, רכש שאותה בחליפה מצטלם

הצבע. באותו בחליפה יבוא לא שהוא בתיקווה לעמיתו, בדאגה המתין ועדת״הכטפים
 דבר. אותו ״גומרים שליו, אומר
 גומר ואחד בטריפולי גומר אחד

בטריפ."
 המערך סיעת בישיבת ■

 מיפל־ יושב־ראש מתח בכנסת
 סרס שימעון גת־העבודה

הטל איש *על חריפה ביקורת
 תוכניתו ועל יבין, חיים וויזיה,

 במיסגרת ששודרה הכנסת, על
 כעם פרס שני. מבט התוכנית

 על שהביקורת על־כך בייחוד
 אסירים מפי הושמעה הח״כים
 ח״כ בבית־הנבחרים. שביקרו

 לקול העיר, צבן, יאיר מפ״ם
 יכול שיבין של־הנוכחים, צחוקם

 אסיר של לדעתו לשאול היה
 הכנסת, את היטב שמכיר אחר
 אבו-חצי- אהרון תמ״י ח״כ
רא.
 הבחינו ועיתונאים ח״כים ■

 זאב בנימין של שתמונתו
 דהתה במליאה, התלוייה הרצל,

 פניו בתווי להבחין שקשה עד
 מקור הפך זה עניין הרצל. של

 הכנסת. במיסדרונות לבדיחות
 של מחאתו זוהי כי שאמרו היו

 שמתרחש מה על חוזה־המדינה
״ במדינה.

 השבוע, מימי באחד ■
 ר״צ ח״כ נזקקה בכנסת, בהיותה

 לחפא־שי• אלוני, שולמית
 רסאלי, מיכל מזכירתה, ניים.

הירו הרופא על לה המליצה
 מצויין צעיר, ״הוא שלה. שלמי

 בתשובה,״ חוזר אך במיקצוע,
 כאב־השיניים המזכירה. אמרה

 לא שהיא עז, כה היה הח״כית של
 יטפל רופא שאותו לכך התנגדה

 באה ואלוני הסכים הרופא בה.
הכיסא, על כשישבה למירפאתו.

של שמו על לא זה ״אריאל,
שרון?״ אריאל

 שהוא אומר כהן־אורגד ■
 כשלמד כבר הנולד את ראה

הכל לימודי לצד באוניברסיטה.
 התואר לימודי על שקד הוא כלה

 אז שכבר משום בחינוך, הראשון
 בכלכלה לעסוק שאי־אפשר ידע
 את לחנך הצורך את להבין בלי

 לקבל מוכן שיהיה כדי העם,
כלכליות. גזרות
עורך-הדין ידע איך ■

צוקר, שדדי סאסו, אהרון
בשט הנעשה על המחקר מרכז
 ר״צ? תנועת מזכיר הוא חים,

 לא שלו המידע שמקור מתברר
 עצמה, ר״צ ח״כ אלא היה

 קיבל חודש לפני אלוני. שולמית
 מיכתב הח״כית מן פאפו

 חוברת צורפה שאליו משוכפל,
 בשטחים. צה״ל מעשי על מידע

 הוא שצוקר צויין מיכתב באותו
 היה יכול כך התנועה. מזכיר
 הוועד בישיבת לטעון פאפו

 שאי־פירסום האחרונה, המנהל
 בכתבה צוקה של זה תואר

 בהשבוע־ הדוח על ששודרה
 עיני אחיזת היה אירועים יומן

הציבור.
 של האחרונות בישיבות ■

 לסיים פאפו נוהג הוועד־המנהל
 הזקן, קאטו בנוסח דבריו את
 לסיים שנהג הרומי לסנטור רמז
 קרתגו ״את במילים: דבריו את
 למנכ״ל פונה פאפו להרוס.״ יש

 לסיד (״טומי״) יוסןז הרשות,
 טוביה הטלוויזיה, ומנכ״ל

 אפריל ״חודש ואומר: סער
 יהיה תיזהרו, לא ואם מתקרב

במחלקת שמאלני פוטש לכם

 נשאל מישרד־הפיתוח, מנכ״ל
 מנכ״ל עתה להיות מוכן הוא אם

 שבתקופת ורדי, מישרד־האוצר.
 המנכ״ל היה הממשלתית כהונתו

 ״אני בשלילה. ענה הכי״צעיר,
 מבלי בצע רודף להיות מעדיף
אמר. שררה,״ רודף להיות
 לשר־האוצר לו, דואגים ■.

 הוא ארידור. יורם הפורש
 אברהם לצד לעבוד התחיל

 איש־העסקים נאמן, (״איבי״)
 חדר קיבל וכבר -חרות, של

ומכונית.
 שנהב, יהודה הד״ר ■

 התבקש למינהל־עסקים, מומחה
 כהונתו תקופת על דיעה לחוות

במ הייתי ״אילו ארירור. של
 אומר: ״הייתי שנהב, אמר קומו,״

הכל היתה לתפקידי, כשנכנסתי
ובת פי־התהום, עברי על כלה

 גדול צעד עשיתי ,קופת
קדימה."

 יש אם נשאל שנהב ■
 לבעיות ומהירים קלים פיתרונות
 מדיברי ציטט הוא כלכליות.

 סמואל- סול הנודע הכלכלן
 קצר מישפט ״כל שאמר: סון,

 כולל — נכון לא הוא בכלכלה
זה." מישפט

 אומרת בירושלים שמועה ■
 האורבים ,77 זום שצלמי
וממ בגין מנחם של לפיתחו

 לצלמו, יוכלו שבו לרגע תינים
 עבור אחרונות, מידיעות יקבלו

 עשרת של סך כולו, המיבצע
 משלושת אחד דולר. אלפים
 הרשקוביץ אלי החברה צלמי
 שכך לו איכפת שלא אמר

 וחבריו שהוא בתנאי מדברים,
הכסף. את יקבלו אכן

ך ץ ו *  (ממושקף), ארלוזורוב אהרון ד״ר את מקבלת 111*1 !
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 תערוכה בפתיחת (ביניהם), אילת חיים השופט אחיה, ואת אביב,
וציירת. אשת-חברה היא לוין קלצקין. הדסה בגלריה שלה

 הכי- ״האסמכתה מייד: הגיב
 אפרים היא שלך רצינית

קישון.״
 האוסטרלי, השגריר ■

 בסוף לסיים עומד גום, דייוויד
 ולחזור כהונתו את החודש
בהזדמנויות כמו הביתה.

 הסיום אחרי הגדולות. המיפלגות
 החליטה היא המסע של הרישמי
 נוסף, שבוע באמריקה להישאר

 ולהספיק ידידים לבקר כדי
חפצים. כמה לקנות
 שנות שלוש אחרי ■

החדשות חטיבת כמנהל קדנציה
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