
 בגז־העצבזאות בר־חהר מיכאל חיפש מה
בד־לב? חיים זכה מחמאה ובאיזו

 גן־ של הקבועים באיו ■
 הופתעו בתל־אביב העצמאות

 במקום למצוא שעבר בשבוע
 להם שנראתה חדשה, רמות

 היה דווקא. אחר ממקום מוכרת
 מיכאל העבודה, ח״כ זה

 למדע- ד״ר בר־זוהר, (.מיקי״)
 בר־זוהר וסופר. עיתונאי המדינה,

 בלבד מיקצועיות מסיבות בא
 אחר־כך סיפר הוא למקום.

 הצעירים משני הזדעזע שכל־כך
 גופם, את מוכרים שהם שסיפרו .

 דן של לילה כותרת במיסגרת
 לראות החליט כי עד רביב,
 הוא מתנהל. זה איך מקרוב
 בגן־העצמאות, לגלות הופתע

 בגן־החשמל וגם בכיכר־לונדון
 המציעים צעירים בדרום־העיר

שמכיר מי למישכב־זכר. עצמם

 לע״ם, הנהלת בישיבת ■
 בבית השבוע שהתקיימה
 עורך־הרין עמד סוקולוב,

 דבריו. את לשאת שאפו אהרון
 על שישב אולמרט,

 .לפני אמר: בימת־הנשיאות,
 אני בהרצאתו, יתחיל שפאפו

 כל־כך שהוא לכם להגיד רוצה
 חושב שאני עד בתפקידו, הצליח
 בכנסת, פרטית חוק הצעת ליזום

 הוועד־ כחבר לכהן לו שתאפשר
 לכל רשות־השידור של המנהל

 מייד, שלף פאפו חייו.״ ימי
 הקהל: של צחוקו לקול כהרגלו,

 זהו אותך. מכירים אהוד, .אהה,
 הדרך את לי לסתום כדי טכסיס

לכנסת!״

החמאם מועדון ריצפת

 עם לשחק הנוהג מוסינזון, רנן.
 חברים, בין סיפר שח־מט, לפיד

 פאפו גם אליו פנו ערב שבאותו
 המישנה ינון, מיכה וגם

 שבא השידור, רשות למנכ״ל
 וביקשו נילי, אשתו, עם לחתונה

 סידרה להפקת הסכמתו את
 .הם חסמבה. של טלוויזיונית

 אך מימון, אין שעדיין לי אמרו
לי.״ מחניף מאד זה

 מזכ״ל בין היחסים על ■
 ואחד משל, ירוחם ההסתדרות,

 העובדים ■חברים מצמרת
 היה ניתן בלומנטל, נפתלי
 במליאת־הכנסת. השבוע ללמוד

 בהצעה דבריו את נשא בלומנטל
 מס־ההכנסה, פקודת לתיקון

הזמן באותו קרא משל ואילו

 וייס: שבח החיפאי העבודה
 אלה אין טועה! אתה ״אמנון,

 של הפסלים הם אלה גרוטאות.
 תומרקין!״ יגאל

 בכסף העוסקים היקף מהו ■
 ההון על ביום־עיון שחור?

 המיכללה אנשי שערכו השחור,
 אחד זו לסוגיה התייחס למינהל,
 חיים עורך־הדין הדוברים,
 בית־ נשיא לשעבר שפירא,

 בתל״אביב. השלום מישפט
את שאל הוא דבריו בפתח

 מיש־ ,עיתונאים — הנוכחים
ומני מישטרה אנשי פטנים,
היושבים מבין .ומי כ״לים:
איזו פעם עשה לא זה באולם
חאלטורה?" שהיא

הזכיר דבריו בהמשך

 שתו הם הפתיחה. בערב להופיע
 כוס אחרי בירה כוס איתו ביחד
 שר קם מסויים בשלב בירה.

 .אני לשניים: ואמר מהכורסה
 להתעייף, מתחילים שאתם רואה
 כדי לנוח לכו תרדמו. מעט עוד

 הוא שלי." בהופעה תישנו שלא
לחלוטין. פיכח היה עצמו

 אברהם שר־התיירות ■
 ליום שבא שריר, (״אברשה״)

 לאכול נאלץ הכינוס, של האחרון
 בכל בתשלומים. ארוחותיו את

 לטלפון הוזעק הוא דקות כמה
 הארץ. ממרכז שיחות לקבל כדי

 אצלו התעניינו כתבי־התיירות
 מדריכי־התיירים רמת לגבי

 בבדיחות שריר להם ענה בארץ.
מדריכים. צריר .לא הדעת:

ן1 ך ף ¥1|  שתיהן(מימין את ואחר״כך אחת עין פותח נידו, פניו את מסתיר \ ך1|
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 על ישב בורג רביעי. ביום בירושלים בבנייני־האומה החדשים לנבחרים המקומי השילטון
קסע אילון, פינחס חולון, עיריית ראש אך המשעממים, הנאומים בין להתרכז וניסה הבימה

 שנה. 75 לו נמלאת בורג את בירך המקומי, המרכז יושב״ראש שהוא אילון, הירהוריו. את
 העוסק השר בין להבחין בורג גיסה אחר־כך, בדבריו בורג. של בן־גילו הוא עצמו אילון

 תל־אביב עיריית מועצת חבר העיר במקרו. העוסק המקומית המועצה נבחר ובין במיקרו
הגברים. שהרת על כולו כמעט היה האולם מיקרופון.' אל מדבר שר גם ״אבל ארצי: יצחק
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 יהיה מה מנבא כבר בר־זוהר, את
שלו. הבא המותחן של תוכנו
סיעת הנהלת לישיבת ■

 במפתיע נכנס בכנסת המערך
 הורביץ. יגאל הליכוד ח״כ

 הוא המשתאים המבטים למראה
 לא אני לא, .לא, להתגונן: מיהר

 סולודר עדנה האם מצטרף,
 משה ח״כ אותו שאל כאן?״

שלך התנאי .זה שחל:
להצטרפות?"

 בהצעת־חוק דנו בישיבה ■
 נחמיאם אחרון ח״כ שהציע
 חיילי־צה״ל את שתחייב מצפת,
 שלושה בתוך מלבנון לצאת

 זכין דב החלתו. מיום חודשים
 את לעשות .צריך אמר: ממפ״ם

רטרואקטיבית.״ החוק
 ח'כ נשאל הכנסת במיזנון ■

 אולמרט (.אודי״)אהוד לע״ם
 על להתמודד מעוניין אינו מדוע

 העליה מחלקת ראש תפקיד
 שמעמדו היהודית, בסוכנות

 השיב אולמרט שר. של כמעט
 זה? את צריך אני .למה בשאלה:

 יש לשר, משיש יותר כסף לי יש
 לשר, משיש גדול יותר אוטו לי
 לשר משיש שילטון יותר לי יש
 משיש השפעה יותר לי ויש

 — כבוד פחות לי יש ואם לשר.
 הכבוד!" עם לעזעזאל אז

 (.ישראל ראול העיתונאי
 שישב טייטלבאום, תומר")

 אותו להחזיר ניסה לידו,
 שימי בחשבון .קח למציאות:

 ואילו ספורים, בשילטון הליכוד
בטוח.״ דבר זה בסוכנות תיק

 רקדנים רב זמן אירחה לא ביפו
 מיכל בחתונת מכובדים. כה

 דורבן, יהושע עם לפיד
 גקרו הרביעי,. ביום שהתקיימה

 ריקוד־הפתיחה את השניים
 הורי לצד טאנגו, המסורתי,

ושול (.טומי״) יוסף הכלה,
 סמבה רקדו אחריהם מית.
 יצחק לשעבר הנשיא סוערת
 שבאה אופירה, ורעייתו, נבון

 אליהם בידה. כשפרח לחתונה
 יו׳ר דולצין, אריה הצטרפו
ה ואשתו היהודית הסוכנות

 כשלראשה שהופיעה אנט, יפה,
 וחליפת מצמר ורוד ברט כובע
זהה. בצבע צמר

 לשני חולקו האורחים ■
 שהאולם משום סיבובי־אירוח,

 כל את להכיל היה יכול לא
 אהוד ח״כ בבת־אחת. המוזמנים
 בראש עצמו שהעמיד אולמרט,

 לתקופת לפיד תומכי מחנה
 רשות־ כמנכ״ל שניה כהתה

 את במקום פגש השידור,
 לו ואמר ברון, נתן העיתונאי

 .אם האורחים: באוזני רם, בקול
 רוצה שאתה אומר רק אתה

 המנהל הוועד יושב־ראש להיות
 אתה אך השידור, רשות של

 — מנכ״ל להיות בעצם מתכוון
 זה!' את ולא זה את תקבל לא

 אשתו, עם בחתונה שנכח פאפו,
 לברון בהומור פנה אביבה,

 לך, מציע .אני לו: ואמר הנדהם
אחת.״ מילה לאף לו תאמין אל

מוסינזון יגאל הסופר ■
הקטנה, בתו עם לחתונה בא

 עיתון־ערב. באורח־הפגנתי
 פנה דבריו, את הפסיק בלומנטל

לדבריו. שיקשיב וביקש למשל
 התפלא הדיון באותו ■

 כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,
 להעניק מבקש המערך שדווקא

 שירות־ למשוחררי במס הקלות
 כלכלית. מצוקה בימי הביטחון

 אריק העבודה ח״כ העיר
 רוצים אנחנו .גם נחמקין:

פופולאריים." להיות
 הריון סיכום במיסגרת ■

 לבנון', למילחמת .שנה בנושא
 אחרי במליאת־הכנסת שנערך
 זכה חודש, 20 למילחמה שמלאו

 בר־לב חיים העבודה ח״כ
 יושב־ראש מפי במחמאות

 בר־לב מבידור. מנחם הכנסת,
 לו אמר ואז דבריו, את סיים

 את מעריך שהוא סבידור
 נאומו את סיים שבר״לב העובדה

 דיבורו בקצב בהתחשב בזמן,
האיטי.

 שר־ הציע הדיון בהמשך ■
 (.מישה״ן משה הביטחון,
בחשבו מעיסוק לחדול ארנם,

 אמנון שינוי ח״כ העבר. נות
 בתנאי הסכים, רובינשטיין

הממלכ ועדת־החקירה שתבוטל
 חיים רצח את החוקרת תית

 אמר טובה," .הצעה ארלוזרוב.
פירש. ולא ארנס
 לדיון העלה רובינשטיין ■

 הניקיון. לשמירת חוק הצעת
 מזועזע שהוא אמר, הוא בדבריו

 ברחובות הגרוטאות מערימות
ח״כ אותו תיקן תל־אביב.

 ידלין, אשר פרשת את שפירא
 אלא האיש, שם את לציין מבלי
 נגיד להיות שרצה אותו.זה כינה

 נכח באולם בנק־ישראל.״
 ראש זיגל, בנימין תת־ניצב
 במטה לחקירות־הונאה היחידה
 בלחש: נשאל ומסביבתו הארצי

 שפירא: ענה מתכוון?״ אתה .למי
 רצה בכלא שישב אחד .רק

 הקול המשיך בבנק." נגיד להיות
 רוצה היה אחד .כל הלוחש:
בנק־ישראל." נגיד להיות

 עברייני־ על דיבר שפירא ■
 .אבל אותם. מייצג הוא שגם מם,

 הלקוחות טעות. לכם תהיה שלא
 פשוט, מפשע. חפים הם שלי

 הסביר עליהם,' התלבשו בטעות
בדימוס. השופט

 התיירות, מישרד מנכ״ל ■
 של שעה רצה פרבר, רפי

 המישרד את ייצג הוא חופש.
 תיירות, וכתבי סוכני בכינוס
 ועבד באילת, השבוע שנערך

 י חצות. אחרי ועד מזריחת־החמה
 לקפוץ לו הציע נלסון רפי

 מנוחה. של לשעה שלו לכפר
 את בשימחה קיבל פרבר

 פנוי כיסא מצא הוא ההזמנה.
 — מיקטרונו את להסיר והספיק

 עובדי־המישרד, עליו עטו ומייד
 עזרתו את וביקשו אותו שחיפשו
הכינוס. בעניני הדחופה

 של בבר הממקם נלסון ■
 חברו בלווית נפטון, מלון

 פלזה מלון מנכ״ל כחן, ברנרד
 לשכר ניסו והשניים ירושלים,

אמור שהיה שר, יואל חברם את

 ספר את יפתח תייר שכל מספיק
 ההנחיות לפי ויטייל התנ״ך

 אנחנו סתם לא שם, שניתנות
ארץ־התנ״ך."

 היועץ ריקזון, צבי ■
 של לעניני־תיקשורת הפעלתן

 מאירועי נעדר שר־התיירות,
 הוא הסיבה: באילת. המישרד
 כירורגי ניתוח בגלל מאושפז

בחניכיים.

 מנחם העבודה ח'כ ■
 עוף הכנסת במיזנון אכל הכהן
 את העיר הוא לחיכו. ערב שלא

 מסביבו היושבים תשומת־לב
 עבירה עוברים .אנו לשולחן:
 שיבה ,בפני כתוב כי חמורה,
 מאוד, זקן הזה העוף — תקום׳
 ואוכלים יושבים אנו ואילו

אותו."

 פתיר, דן העיתונאי ■
 ראש־הממשלה יועץ שהיה

 עתה מכין לענייני־תיקשורת,
 הסכם־השלום על מעמיק מחקר

 פיסגת־ שבמרכזו מצריים, עם
 למרות בקמפ-דייוויד. השלום
 בעוד להופיע אמור שהספר
 לשעבר פתיר, ניאות כשנה,
 לגלות דבר, של המדיני הכתב
 ליב־ ליצחק בו מהכתוב טפח
 הרדיו תוכנית במיסגרת ני,

 ראיין פתיר בשניים. שיחה
 איש, 160 הספר כתיבת לצורך
 כולם את בעניין. מעורבים שהיו

 שעות מאות הכל סך — הואליט
הקלטות. של
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