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 ומדוע שרוז1 רפול בין ההבדל מהו

לאומי ממשלת־ליכוד פעיל מאיר רוצה
אגמון יעקב המנחה ■
 יצחק הליברלים ח״כ את שאל

 את עתה עוזב אינו מדוע ברמן
 זה ״מה ברמן: השיב הליכוד?

 של ממשלה יש אם משנה
אברהם בראשות הליכוד

 בשנה מכר שילטונו, בתקופת
 ממשלתיות חברות יותר אחת,

 שנות בשבע הליכוד מאשר
 לי מוכיח רק ״זה שילטונו.
 סוציאליסטית, מבחינה שחרות,

אד ממפ״ם, ימינה מעט היא
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 מתפקיד הודח שבזמנו - הלפרין בתל״אביב. אודם בני״הזוג חנות
 עיתונאי בראיון שאמר אחרי להט, שלמה של מסע״הבחירות מנהל

 לקיום תנאיו את יקבלו לא אם הערבים, כל את להרוג שצייד
 הראשונים הפרוייקטים אחד ליחטי״ציבור. מישרד פתח - משותף

 צעירי עם הנמנה הלפרין לביגדי״ילדים. לחנות פירסום היה שלו
 לטעום בעקשנות שסירב מילוא, רוני של קרוב חבר הוא שמיר, יצחק

מילוא. הסביר הצהריים." של מהצ׳ולנט מלא עוד ״אני הסופגניות. מן
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 החדשה. הילדים בחנות מדף על שראתה קטנה בובת־דובון בידה
 מנחם הפורש, ראש״הממשלה של לישכתו עובדת היפה, בינשטוק

 בשם זכתה ליוצא־גרמניה שנישאה מכיוון תימני. ממוצא היא בגין,
 המקום, בעלת את הכירה היא כוורת־דבורים. שפירושו מישפחה

המנוחה. בגין לעליזה האחרונה של קירבתה בשל אודם, עליזה

 מערך ממשלת או שפירא,
 עשתה האגודה שפירא. בראשות

 הרוויח.״ יותר ששילם ומי מיכרז
שהמערך, גילה ברמן ■

 ממיפלגת־העבורה.״ שמאלה
 נזק גרם מי נשאל ברמן ■

 הרמטכ״ל — לישראל יותר רב
איתן (״רפול״> רפאל הפורש,

 אריאל לשעבר שר־הביטחון או
 להבדל מתכוון כשהוא שרון.

 הח"כ: ענה וחולירע טיפוס בין
 ההבדל על בתשובה נזכר ״אני
המחלות.״ שתי בין

 בבירה רואיין אחריו ■
 פעיל. מאיר הד״ר ומצב־רוח,

 בעד הוא מדוע הסביר הוא
 ״אז לאומית. ליכוד ממשלת
 סוף, כל סוף יתפרק המערך

 יוכלו ברמן כמו ושמאלנים
 שמאלנים עם ביחד ללכת

ממפ״ם.״
חבר מצלחה, נאין* ■

 ההסתדרות, של המרכזת הוועדה
 חברי־ מדוע להסביר יודע

 יותר נאמנים ערביים הסתדרות
 ״טוב, שלהם. המיקצועי לאיגוד
עובדים.״ כל קודם הם הערבים

 הח״כים, מישלחת חברי ■
נפ למועצת־אירופה, שיוצאת

 ממשלה, מישרדי מומחי עם גשו
 יכולה מה מהם, לשמוע כדי

 בסיורה להם לתרום המישלחת
מישרד- מנציגי אחד בחו״ל.

 ברוקר. יהושע ליבה ובחיר
 הנשיא הופיעו מסיבה באותה

 והנוכחי, נבון, יצחק הפורש,
 את שבירך הרב, הרצוג. חיים
 ההזדמנות את ניצל והכלה, החתן

 וייס, הגשם. לבוא והתפלל
 העיר הנשיאים, שני בין שישב
 וגשם ורוח ״נשיאים רם: בקול
אין.״
 הפרלמנטא- במישלחת ■
 גם ישתתפו לאירופה שתצא רית
 שיטרית, מאיר חרות, ח״כ

מטע נוסעת היא רותי. ואשתו
 מתכוונת היא מיקןיועיים. מים

קבו עם חוזה על בצרפת לחתום
 בתוך לארץ שתבוא שפים, צת

 שבוע־מזון לערוך כדי חודשיים,
 היא שבה המלונות ברשת צרפתי

יחסי־ציבור. כאשת מועסקת
ריק, אולי הכנסת מישכן ■

 כאשר חיים מתמלא הוא אך
 לעיתים באחרונה לשם, מגיע

 ברוך־ חרות, עסקן תכופות,
 האיש אברמסון. (״ברוכק׳ה״)

הרכש במישלחת מינהלן שהיה

 הסביר וקיבוצניק, כיפה חובש
 של ועדת־הכספים לחברי

 הבאה השנה שתקציב הכנסת,
 רק היא ״הבעיה מוכן. כבר

 את סמכה לא שעדיין הממשלה,
 והזכיר גדיש אמר עליו,״ ידיה

 עושה אני ״כאשר אישי. סיפור
 בקבוצת בחדר־האוכל תורנות

 האוכל הדבר. אותו חש אני יבנה,
 מתמהמהים החברים רק מוכן,

להגיע.״
 יעקב האמן של יצירותיו ■
 בית־הנשיא. על השתלטו אגם

 יצירות שלוש אלה היו בתחילה
 שכונתה בחצר, יצירה בלבד:
 פגרם־המדרגות שערים. מאה

 יצירה הונחה למישרד, שעולה
 ובמישרד יעקב. סולם אחרת
 קנים שמונה חנוכיית עצמו

 הסכם חתימת אחרי מתכתית.
 אגם נתן מצריים, עם השלום

 שלוש על ליטוגרפיה למישכן,
 השלמת אחרי עתה, הדתות.
 עשוייה במישכן, השיפוץ
הנשיא של למישרדו הכניסה

 שתי ועם מתי(מימין) בעלה עם באה בגין, מנחם הפורש, ראש״הממשלה של בתומילוא חסיה
לביגדי החנות לפתיחת חסיה), ואורית(ליד מתי) מחבק אוסנת(שאותה בנותיהם,

 בעל מילוא, רוני חרות, ח־כ של הבוגר אחיו שהוא ובעלה, חסיה האחרונה. במוצאי־שבת ילדים, וצעצועי
 מאוד מקורבים אודם, ומוריס עליזה החנות, שבעלי משום במקום להופיע טרחו קירור, לציוד פרטי עסק

בסתר לתרום נהגה עליזה ואשתו חרות, לתנועת רבות תרם איש״עסקים, שהוא אודם, למישפחה.
 שמיר, יצחק של לאגף כיום מקורבים אודם בני״הזוג המנוחה. בגין עליזה בעבר טיפלה שבהם לפרוייקטים,

גילעדי. אריה בגין, של נהגו היה שהופיעו, המוזמנים בין הנוכחי. ראש״הממשלה צעירי למקום באו ולכן

 יש שלישראל סיפר האנרגיה
 שמן פיצלי של עצום פוטנציאל

 של נכון מדעי טיפוח בנגב.
 את לשחרר יוכל הפרוייקט

 חוץ במקורות מתלות ישראל
 המערך, ח״כ אנרגיה. לצורכי
 בישיבה, שנכח וייס, שבח
 אלוף היתה ישראל כה .עד הגיב:

 תהיה היא עכשיו שום־דבר.
פצלות.״ אלוף
 שערך למסיבה הוזמן וייס ■
 פלזה במלון שפירא ח״כ

 של החגיגות בשבוע בירושלים
י(״רוחק׳ה") רחל בתו נישואי

 בעל לארץ והוחזר בניו־יורק
 שתי של תלונות אחרי כורחו,

 יחסו על מקומיות עובדות
 יריביו על רוגז מלא אליהן,

 הוא ובמישרד־האוצר; ׳במיפלגה
 ״ההנאה רם. בקול אותם מגדף

 אברמסון, אומר שלי,״ גדולה הכי
 לישכתו דלת את לפתוח ״היא
 כהףאורגד יגאל ירידי של
 מישהו עם שם יושב הוא ואם

 מה ביד לו מסמן אני בי, שפגע
לו.״ אעשה אני

התק אגף על הממונה ■
גדיש, יעקב באוצר, ציבים

 אגם. טהרת על כולה הרצוג,
 אגם, של לקיר מקיר שטיח

אגם. של ליטוגרפיות
 אבלארי אריה השופט ■
 באולם. סערת־צחוק עורר

 נאשם כי קבע עורך־דין, לבקשת
 בתנאי בערבות, ישוחרר מסויים

 שקיעת מעת מביתו יצא שלא
 פנה ואז זריחתה. עד השמש
 מבין ״אתה לו: והסביר לנאשם

 כאשר ברחוב, אותך יתפסו שאם
 ״אדוני,״ בצרות.״ אתה שמש אין

 בימים אעשה ״מה הנאשם, אמר
מעוננים?״

21 2414 הזה העולם


