
קינאת
נשים

 סיכם יודעת...״ את נשים, ״קינאת
 מיפלגת־העבודה של מהגברים אחד

 חב■ בין השורר המתח את באוזניי
 ואורה ארד נאווה רות־הכנסת

נמיר.

החוצפה! שיא
 ביקור על התבשרנו השבוע בסוף

 של שר־התעשיה־והמיסחר ממלכתי.
 לביקור מגיע חושבת. אני ניו־יורק,

לישראל. קצרצר
 את הכוללת פמליה עם מגיע השר

 העוד־יותר־צמו־ אשתו הצמוד. יועצו
אחרים. ונכבדים דה

 אישים עם שיחות יקיים בביקורו
 השאר. בין יידונו. בשיחות בישראל.

 — והשר ישראל. של הכלכלה בעיות
 מעצותיו ינדב שרון אריאל
הטובות.

 עצותיו את השר נידב כה עד
 על ויקרות. ארוכות בשיחות־טלפון

וחשבונך. חשבוני
 שרון של וכוחו חוצפתו דרגת על
ממיפלגת־ שרים השבוע לי דיווחו

 שלא הוראה קיבלו ״שרינו" העבודה.
 מוקדי־הרגישות את בפומבי לבקר

 ושרון מודעי יצחק — בממשלה
 את לפרוק נאלצים הם ולכן —

סגו בפורומים המצטברת מרירותם
בלתי־רישמיים. או רים

 התקשר מדיבריהם, הסתבר שרון,
 ראש־הממשלה. עם בטלפון פעמיים

 ובהן שהותו במשך פרם, שימעון
 כל לדחות — דרש! פשוט — דרש

 ארצה. לשובו עד חשובה הכרעה
 פרס ידוע. אינו כידוע. שובו. תאריר
 פרט הסכים. ברירה? לו היתה הסכים.
התק את ״להפשיר" אחד: לסעיף
 לעיירות־הפיתוח. המיועדים ציבים

 שר־הכלכלה־והתיכנון דרש שאותם
יעקובי. גד

 על טרגט-אטלגטיות שיחות־טלפוו גשמי
 כל לדחות מפרס שרוו דרש חשבוגד
ארצה! לשובו עד מישרדו כתחום הכרעה

יחדיו! כשטעדו חס על גתפסו ורגר שרירס

 התכנסות - ל״שריגו" קונטרה הבע הליכוד ^
ש״ס! בגלל - הליכוד שרי של שבועית ^

הרג על הועמדה המדינה ״...כל
 פסקו לא וכלבי-התיקשורת ליים,

היו זה, אש״פיסט עם עליו... מלדבר
 כמו הולך שהיה פרצופנו... על רק

כלב.״״
 לנשיא גלוי מ״מיכתב חלק זהו

 רחוב צחורי, יהודה סאת המדינה,״
 טלפון מיספר ,52252 רמת־גן 7 הררי

הת שלא צחורי. האדון .03־777981
 החולני המיסמך על לחתום בייש
 חברי־כנסת בקרב אותו הפיץ שלו,

נבחרים.
 חברת־ הבחירה? נערכה מה פי על
 סיפרה למשל, ארד, נאווה הכנסת

 באום־ בהפגנה השתתפותה שמאז לי
 מאיד של כניסתו נסיון נגד אל־פחם
קבו כתובת היא לכפר, כהנא

 מעין ולמיכתבי־שיטנה לאיומים עה
אלה.

 חיים הנשיא נוספים: מכותבים
 שימעון ראש־הממשלה הדצוג,

 ׳ממיר. יצחק ממלא־מקומו פרם,
 הילל שלמה הכנסת יושב־ראש

זו אשר וחברי־כנסת, שרים ומיספר
 ביחס וכינויי־תואר לציונים גם כים
או כשאני קיצוניותם. למידת ישר
מת אני זה, במיקרה קיצוניות, מרת

 על אפילו שלה. לקצה־הקצה כוונת
 ״ב־ כאן: נאמר הנץ רבין יצחק
קוד לעומתו להתפכחות.״״ תיקווה

 הציון: את קיבל ארנס, משה מו,
רבה!" ״בהוקרה

נמיר-
לאשה בעיה

 נכנסת במישרד־החינור כסגנית־שר
הש עולה. המתח נוראי: ללחץ אורה

 לחצים... מופעלים גוברות. מועות
הגבר. נאום כאן עד נשים!!!״
מח עם נמנית שארד לשכוח אין

 וגם נבו* יצחק שר-החינור של נהו
 מקורב תומכיה. מראשי ברעם, עוזי

 את מגבירות אלה עובדות לנבון.
סיכוייה.

 מחנה על נמיר נמנית לעומתה,
 מאבק שצופה מי אולם רבין, יצחק

 קטנה. אכזבה לו נכונה — בין־גושי
 מתיחות על לי נמסר ממחנה־רבין

 אינו ושאגב שר־הביטחון בין השוררת
 המחנה לכינוסי להגיע זמן מוצא

 חברת־הכנסת לבין שמו) על הקרוי
 שהמחנה. להניח שאין מכאן נמיר.

 על נמיר של למאבקה יירתם כמחנה.
סגנית־שר. — הנכסף התואר

באושר
1ובשש

ממשלת־האה־ של המיבנה'המוזר
 מתח יצר — זוגות־זוגות — רות

 הכפויים. והכלות החתנים בין סמוי
יצחק הזוג את לדוגמה, ניקח,

 מתיחות על מדווחיס משועשעים גברים ^
סגנית־שר! התואר על במיפלגה ביו־גשית

כליברלים השבוע
 במיפלגה מתעסקת שאני פעם כל

 שזו לעצמי נשבעת אני הליברלית,
בהחלט. האחרונה הפעם
 אותי המציף שיחות־הטלפון, זרם

 הירהורי־ לי גורם כתבה, כל אחרי
עלי צוחקת את פיתאום ״מה חרטה.

 הליברלים 13מ־ אחד עליי צווח נו?״
 בפרלמנט), (נציגיהם ביותר הבכירים

 פשוט מהפרק! ירד לא הליכוד ״ליכוד
למהר..." לא לשוחח. לדון. צריך

ממה לא משוחחים, דנים. ובכן
רים...

 כינס .15.00 בשעה החמישי. ביום
גרופר (״פייסי״)פסח השר־לשעבר

 לכאורה. יעקובי. גד — מודעי
 השניים. בין חיכיר להיות צריך לא

 יע־ ואילו האוצר. על מופקד מודעי
 שאחד ברור אך התיכנון. על קובי

ספ ממשלה של מעקרונות־הקיום
תיאום! — הוא זו ציפית

ועושר" ה״אושר שאיחולי מסתבר
בממ שרים כמה הטרי. לזוג עזרו לא

 ושוב שוב באוזניי לציין טרחו שלה
 מודעי של חסר־התקדים מעמדו את

 המוחלט הגיבוי עקב בממשלה.
 עזימעון ראש־הממשלה לו שנותן
פרס.
 הגיבוי שבידיו. הרב הכוה אף על

 (הגיקורת לפעולה הנוחה והקרקע
 ב־ בחדרי־חדרים רק עליו נמתחת
מרו מודעי אין מלמעלה!״). ״הוראה

למעמדו. חושש הוא להיפר. צה.
 הקים יעקובי גד דוגמה? רוצים

״ה הקרוי גוף האחרונים בשבועיים
 כלכלית לתוכנית המייעצת מועצה
 הוקם. והנה הישראלי״, למשק כוללת
 במישרד־ דומה גוף ופלא. הפלא

 חלוקת לתיכנון ״ועדה הקרוי האוצר,
 בראש הישראלי״. למשק המשאבים

 ייגאל השר לעמוד אמור היה הוועדה
 על לו שנודע אחרי אולם הורוביץ.

 ומישרד־האוצר פרש. הוא הכפילות.
וסמכויות. תעסוקה חסר נותר

ם
 נערד. הכינוס לתמורה״. ה״גוש את

 בבית־האי־ ,החקלאי לגרופר כיאה
 בעצם היו המשתתפים בתל־אביב. כר

המר בחטיבה. מודעי יצחק תומכי
 הגיעו הליברלים. של והמועצה כז
 חברי־מרכזו, היו מהם 50( איש 90כ־

רבים. נעלבים שהותירו
 הסבר תבע הוזמנתי?" לא ״מדוע

 שבת. בליל ממודעי. חבר־מרכז בכעס
 שר־האוצר. התגונן אני...״ לא ״זה

אירגן!" הוא פייסי. את ״תשאל
 אינם שכנגד הקבוצה חברי גם

ה אחרי יום שמריהם. על שוקטים
 אברהם השיר נפגשו הסגור כינוס

אי ויושב־ראש שריר (״אברש׳ה״)
 צבי הליברלים. העובדים גוד

 התל־ במיסעדה לארוחת־צהרים רנר,
 כהוגן הופתעו הם טריאנה. אביבית

 אחד את כשגילו הדג. לעיסת בעת
 המיסעדה באותה סועד מחברי־מרכזם

 אף זוהרת. חתיכה של בחברתה ממש.
ל השניים הקפידו שהתגלו, פי על

 של בהפרש בנפרד. מהמיסעדה צאת
 — שבטוח מה מזה. זה דקות כמה

- בטוח!
הר שוחרת הליברלית, במיפלגה

שהסי להניח יש והפיקנטריה, כילות
 שיתוף־ וכל במהירות, התפשט פור

 בתקופה רנר לבין שריר בין פעולה
 בשבע ״נבחן הקרובה או הנוכחית
מודעי. מקורבי לי הבטיחו עיניים,"

 החי מעולם לקללות זכו היונים
 זה ממיסמך וחמור. סוס כלבה, דווקא:

 של חריצותם על רק לא ללמוד ניתן
במ ודבקותם כהנא. הרב של מעריציו

 כמה של הרמה על גם אם כי שימה,
בנ עורכת ועדת־הכנסת ואילו מהם.

 של ישיבתו חוקיות על דיוניה את חת
 התיק״ זרקורי לאור בכנסת, כהנא

שורת.

שריר
- יחדיו שניים היאכלו

1■ 1'■•ירי
נועדו! אם בלתי -

גז ־ ג בו מ ג׳ ס ע ח ג ג ב ״ ר
 שהחל הליכוד", ״שרי פורום את הפוליטית המפה על העלה ש״ס משבר

שבוע. מדי בקביעות מתכנס
 ניסים משה שר־המישפטים של בחדרו הרביעי, היום בצהרי התכנס הפורום

 הגשת־ עם לכן. קודם ערב שהתפוצץ ש״ס. משבר היה הכינוס נושא בכנסת.
פרץ. יצחק הרב של ההתפטרות מיכתב

 לש״ם, הידועה למחוייבות פרט מהפכנית, החלטה שום התקבלה לא בכינוס
 ״קונטרה להתכנס, להמשיך והחליטו טוב, כי ראו (מהליכוד!) שרינו אולם

מהם. אחד באוזניי אישר מהעבודה." לשרינו

החי
עיסקת־חבילה

 במעשה אדם הואשם תל־אביב ר
 שנה. לפני ששילם, מאחר מירמה,■ ^

 שעבורה ישנה, לארק מכונית תמורת
 בחבילת שקל, אלף 20 המוכר ביקש

 כשוות- קבע אותה זרים, שיטרי־כסף
 עם הסתלק המבוקש, לסכום ערך

 1500 נשארו המוכר כשבידי המכונית
 דראכמות 1000 ארגנטיניות, פאזות
 ששוויים, רומניים, ליי 200ו־ יווניות
 בדיוק. שקל 600 היה ימים, באותם

^ ^
בכתובת טעות

 לפרוץ אדם ביקש קריית־ים ר
 בעל■ על־ידי הופתע לדירה, ^

 מנעול את לפצח שניסה בעת הדירה
 בעל־הדירה על־ידי זוהה הדירה,

 במישטרת ממעצרו שנמלט כעבריין
 כבלש. בעל־הדירה משמש בה נהריה,
 אותו שהחזיר בעל־ההירה על־ידי נעצר

 " בנהריה. לתא־המעצר
* * ★

עיפרשזק
 קבלן נדון קריית־שמונה ף
 בשירות שהועסק עפר, לעבודות ^

 ולקנס מאסר לעונש בלבנון, צה״ל
 מלבנון במכוניתו שהבריח מאחר כספי.

 200 אמריקאיות, סיגריות חפיסות 7 50
 מכשירי 25 ווקר. וני ג ויסקי בקבוקי

 תישעה שמן־זית. פחי 19 וידאו.
 לרכב. מצברים וארבעה רמקולים

* ★ ★
 מקברות דא הן אבד

תוספת אחוז שמונה
 בית־ספר מורות מחו נהריה ^
די אשר נוער. שבועון נגד מקומי !2
 הסיכומים לפי ההוראה. מיקצוע את רג

הרבי במקום שערך. במישאל שקיבל
הקט היוקרה בעלי המיקצועות בין עי
 אוספי- פועלי״נקיון. (אחרי ביותר נה

 מימצא פירסם וגם ופועלי־בניין) אשפה
 יוקרתית לעבודה נחשבת ״זנות שילפיו

מהוראה." יותר
* * *
חרש לשוטרי תפקיד

בדכ אירגון פנה תל־־אביב ^
התנו לענף והמתחרשים השמיעה ^
 לשוטרים שיורו ביקש במישטרה, עה

 או ביקורת־רשיונות בעת להתחשב.
 החשיכה. בשעות ביקורת־מחסומים

 מאחר בשמיעתם. הלוקים בנהגים
 שיפתי את לקרוא יכולים אינם שאלה

 מכך וכתוצאה בחשיכה השוטרים
הנה של תשובותיהם לעיתים. נראות,

 הנהגים כאילו לשוטרים החרשים גים
 אליהם. מתחצפים או בהם מהתלים

★ ★ ★
 החיגור לקידום

והבריאות
 המר־ התחנה מן גורש תל־אביב ^

 שהעמיד מקבץ־נדבות. בעיר כזית
 שהסביר אחר־ ואילם, חרש שהוא פנים

 ביותר הטובה כדרר לו נראתה זאת כי
 זקוק שהוא ובמיוחד בחיים להתבסס

 של חיש־גד כרטיסי לרכישת לכסף
 ליצא־ אתנן ולתשלום הפיס מיפעל

מבלה. הוא שאיתן ניות.
* * ★

תורן צריך עכשיו
 יצרן־הדגלים הודיע ירושלים ך*
 אשר הדגלים את בשעתו, שהכין, ₪1

 ביקורו בעת הבירה רחובות את קישטו
 כי בירושלים, אל־סאדאת אנוואר של
 אדומים לבנים, ירוקים, בדים רכש כבר

 כדי הירדני, הדגל כצבעי ושחורים,
 ירדן, דגלי את מייד לייצר שיוכל
 ביקורו על יודיע חוסיין המלך כאשר

בירושלים.
★ * ★

האהבה בגלל הכל
 ,77 בן ישיש נעצר חאן־יוניס, ^

שד, שהוח  גם 77 בן ידידו, כי ^מ
 אחר זה למצב הגיע במעיו, שלקה הוא,

 על־ מורעלות, בתאנים ידו על שהואכל
 של חסדיה על המירוץ מן להוציאו מנת

.25 בת שכנה. צעירה
2468 הזה העולם


