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 בכעס קבע לשמה:״ ״שלומיאליות
 במיפלגת־העבודה ביותר בכיר איש
 השבוע שנגמר ש״ס, פסטיבל על

 היה ״ניתן מאוחרת, אך טובה בשעה
 חודשיים־ לפני העניין כל את לגמור

בח בכך מטפלים היו אילו שלושה,
התקשורת!" זרקורי לאור ולא שאי,

 שתפסו גורמים שהיו ״כלומר
 למען ש״ס־מפר״ל המשבר על טרמפ

בתקשורת?" כותרות
 לשמות. להיכנס רוצה לא ״אני

 כיצד ידעו לא זה. רק לא זה אבל
 מוכן לא קצוות־חוטיס... לקשור
 ישבו חודשים שלושה בשמות! לנקוב

 על כן. כן, אחוזים! 6.7 על והתווכחו
 לקבל דרשה ש״ס דובר: בסך־הכל כך
 שהוצע כפי 33.3,*ולא סמכויות, 40*

מצחיק?" זה כמה מבינה את להם...
 לולא מצחיק, היה זה אותי גם
שלי. היה הטפש

 צוינים מדוע
אנאלית! ללמוד

 בישיבתה אופיינית: דוגמה הנה
 ביום שהתקיימה סיעת־המערר, של

 של דרישתו על בכנסת, בערב השני
 מייד לסגת דיניץ שימחה ח״כ

 שימי ראש־הממשלה קרא מלבנון.
 אליו שהגיע מיכתב. טרם ערן

 ממשלת־ מראש לכן קודם שעתיים
 בשפה שנכתב במיכתב, איטליה.

 הממשלה ראש התייחס האנגלית,
 במדי• האחרונים לסיוריו האיטלקי
 אש״ף, מנהיג עם ופגישתו נות־ערב,

ערפאת. יאסר
 הפגישה תוכן על מדווח המיכתב

 להכיר ערפאת של נכונותו —
 לסיכסוכים שלה והקשר בישראל

 על דובר כמו־כן באש״ף. הפנימיים
 על חיצוניים גורמים של השפעתם

זה. בעניין ערפאת
 על־ידי לעברית המיכתב תירגום

 ב״רוח אלא מילולי. היה לא פרס
 היתה מהמיכתב מסקנתו הדברים..."

 את להלל סיבה אץ חד־משמעית:
מתמתן! לא אש״ף ערפאת.

 הגולם על
ויוצרו

 לפוליטיקאים מומלץ הבא הסיפור
במי עוסק הסיפור דרכם. בתחילת

מו לו ויש סביבם, ממנים שהם נויים
השכל. סר

 משל רבות, לא שנים לפני פעם,
 מהמערך. ונגר אלי כרמיאל בעיירה

 שאול ושמו אדם כסגנו מינה ונגר
המקום. תושב עמוד,

 או עיר עקר עמור שנים, חלפו
 מיגדל־העמק — דיוק ליתר מועצה,

 להיבחר הספיק אף בינתיים שמה.
 מטעם המקומית המועצה כראש

 ביותר הטרי המוצר והפך הליכוד,
 בערי־הפיתוח. כוכבי־הליכוד בסידרת
 אמי בין עמור סובב האחרון בשבוע

 ״פני המושג: כשבפיו צעי־התקשורת
חדש...״ מסוג תריזם

 על וונגר עמור מתמודדים כיום
 המאגד הגוף של היושב־ראש תפקיד

 המקומי. בשילטון ערי־הפיתוח את
 בחירתו על מצר ונגר אם מעניין
שנים. מלפני
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 בין בכנסת המזנון שולחנות ליד שעבר בשבוע התנהל הבא הדו־שיח
(ליברלים).גרופר ופסח (לעם)כהן יגאל חברי-הכנסת

שני!" ביום לך מחכים אנחנו ״פייסי, (בצעקה):כהן
בלבנון!" אני יכול. לא אני שני? ״יום (בבדיחות):גרופר

השלישי!״ ביום תצטרף ״אז כהן:
 התפרץ הוא וכאן ברביעי..." גם בלבנון... אני השלישי ביום ״גם גרופר:

המתגלגל. בצחוקו
 גרופר של העמוקה התעניינותו של פשרה ומה המוזר? הדו־שיח פשר מה

בלבנון? חיילינו של בשלומם
 טמון הפיתרון תצליחו! לא במילא התעלומה: את לפענח תתאמצו אל

 שאינם לחברי-הכנסת. אנגלית שיעורי שאירגן כהן. יגאל של הברוכה ביוזמתו
 של הפצרותיה אף על מושבע, כסרבן־השכלה התגלה גרופר בשפה. שולטים

לעזרתה. אותי גייסה שאף דורון, שרה חברתו־לסיעה,
 לא דיאטה גם לך! יזיקו לא ״השיעורים לסדר, דורון אותו קראה ״פייסי!"

הוסיפה. לך!" תזיק
רמים. בצחוקים אותה ופטר חמאה. עמוס בביגל׳ה בצע גרופר

 משגר את לסייס היה מתו בעבודה: בכיר
 היו א<לו ־שלושה,0חידש<י לפגי עוד ש״ס

קצוות! לוושריס והיו בחשאי, בכך מטפלים

השבוע: בסוף גיגיהס התנגחו הברי־כגסת
הפועליס..." מעמד של ״המתופול מי בידי "

 מפריעים העבודה מיפלגת ..שרי גרופר: ^
 הגיג מודעי ממקורבי אחד מודעי!" ליצחק ^

פטיביאטר!" אגי ״מה, גרופר: דברי על

אנגלית! מלימודי מתחמק גרופר פסח

 המיסמ את תירגם פרס שימעון
ממנו ויצא - לעברית מאנגלית ערפאת ©

אחרת! אותו לפרש שאפשר אחר מיסמד

גוונו ער קצת ועוד
 הרביעי ביום הליכוד סיעת בכינוס

 הבוטה בסיגנונו נרופר פסח בלט
הקי בתוכן־דבריו וגם מתמיד, יותר
 היה, דבריו של העיקרי המסר צוני.
 פיתרונו על ש״ס משבר יבוא לא שאם

 עם השותפות את לפרק ״לפרק!" —
■ מפלגת־העבודה.

לו, הזכרתי חודשיים," ״לפני

גרופר
מסודר הכל

 עם השותפות פירוק בעד ״היית
מסתדר?" זה איך חרות...

גרו־ לי ענה איך!" ועוד ״מסתדר,
 כל לאורך שצדקתי תיווכחי ״עוד פר,

 אבו* אהרון גם מוזר, הדרך!"
 מישפט לאחרונה לי אמר חצירא

דומה.
 אחר לעקוב ניסיתי צדקת?" ״במה

גרופר. של הלך־מחשבתו
 עם יחסינו הבהרת בעד ״הייתי

 למשא־ כניסה או פירוק או חרות:
 נכנסים אנו היום והנה, עימם. ומתן

 על לדון הזמן הגיע אז איתם! לשיחות
 מיפלגת־הע־ של הסלאמי שיטת
 לו הקנה תשכחו, אל הסלאמי, בודה!"

 שניות 30 — השבוע עולמו את
בטלוויזיה!
 הריעה על חולק גם גרופר
ש בעבודה שרים בקרב הקיימת
 שעבר, בשבוע הזה בהעולם הובעה

 חסר־ מעמד יש מודעי שליצחק
 הוא פיתאום?" ״מה בממשלה. תקדים

 שיצחק ״עובדה מחודש, במרץ תוקף
 שהוא מה את להעביר מצליח לא

בממשלה!" להעביר רוצה

ההצעות אלוף
 שהוצע כ״איש קצב משה שר־העבודה־והרווחה את הכתיר ש״ס משבר

 לתפקידו התמנה בטרם ומגוונים שונים תפקידים הוצעו לקצב מכל!" יותר לו
הכנסת. יושב־ראש ביניהם: הנוכחי.
 העימות את לחסל כדי האחרונים, הימים במהלך שנידונו הפיתרונות אחד

 מתפנה היה כך כשר־הפנים. קצב את למנות היה למפר״ל, ש״ס בין
 ממישרד־הפנים שנלקחו והסמכויות ש״ס, עבור משרד־העבורה־והרווחה

 קצב, בקצב. פוגעות היו בעצם) המפד״ל, לטובת (או מישרד־הדתות לטובת
בוועדת אי־חברותו (כגון: נשחקו בתפקידו הכרוכות מהסמכויות שכמה

סירב. לענייני־כלכלה), השרים .

2י
באיומים!

 בשימחה לעברי קרא ״ש־לום!״
 לירושלים, בדרך בפזנון מוכר פרצוף

 אנחנו! גם יופי, לכנסת? בדרך ״את
דיבו רק דיון... לעוד אותנו הזמינו

 כלום! מזה ייצא לא דיבורים... רים,
לרחובות!" יוצאים אנחנו מחר

 (״פיני") פינחס היה הדובר
 שנאלץ אתא. פועלי מנהיג גרוב,
 הפוליטיקה בנבכי מזורז פרק ללמוד

 האחרונים בחודשיים הישראלית.
 הכנסת, במישכן לבן־בית הפך אמנם

 ועיתונאים, פוליטיקאים של ומכרם
 עריץ שפיתח הציניות בשריון אך

כיסי־תמימות. מבצבצים
 לך! כדאי ״לא לו. יעצתי ״מחר,״

 ב־ חרות צעירי של ההפגנה תהיה
והעי הפגנת־נגד, גם תהיה איכסאל.

שם!" תתרכז התקשורת — קר
 התגרד בדעתו, גרוב חכך ״כן?״
 עם קבענו כבר ״אבל ומחה, במבוכה

 אי־אפשר האנשים... עם המישטרה,
 הבית מול אנחנו החמישי, ביום להזיז!

 וביום בית־אסיה! — העשירים של
 ראש־ מישרד מול — ראשון

 תגיעו!" שלשם מקווה אני הממשלה!
לעיתונאים.) (הכוונה

 עור חודשיים. לפני בו כשפגשתי
 שהפכו המילים תדור־אמונה. היה

לר נצא — מרה למציאות השבוע
 רחוק. איום בגדר אז היו — חובות!"

 בספק־תיקווה, אז בי הפציר גרוב
(א את תשמיצי ״אל ספק־אימה:

 לטפל שצריך זה הוא שרון! ריאל)
בסדר... הם בוועדת־העבודה גם בנו...

שרון
באמריקה השיניים

 מאה (היושבת־ראש) נמיר אורה
 שלוועדת־הע־ גילה בינתיים, אחוז!"

 השיניים שיניים. אין בודה־והרווחה
 בבית־מישפט אי־שם עסוקות היו

בניו־יורק.
 לכנסת, בדרכו המשיך גרוב
 את הנהיג למחרת דברת...״ ל״סתם
 עם להיכנס וזכה לרחובות, פועליו

 של המהדורה לסוף אנשי־ציבור כמה
 האירועים לצד בטלויזיה מבט

 הם אגב, אנשי־הציבור, באיכסאל.
 השבוע בסוף נפרדת. מבישה פרשה
הא באוזני חברי־כנסת כמה הטיחו
 ש״תפסו עמיתיהם על הדדיות שמות

הפו מעמד על מונופול פיתאום
עלים..."

הטי את לרחובות׳ץותה היציאה
 הקדישו פיתאום לפתע באתא. פול

 למציאת-פיתרון שונים גורמים עצמם
 החיפאיים הח״כים אחד לעניין. מהיר
 השישי: ביום בהול בטלפון לי דיווח
 אני בבית. השבוע בסוף אהיה ״לא

 אתאר לפועלי השבת את מקדיש
 יצחק של משותף מאמץ ואכן,

החי והח״כים ההסתדרות מודעי,
 בליל־השבת עצמו. את הוכיח פאיים
 כספים, תזרים הממשלה מוצא: הסתמן

למפעל. קונה שיימצא עד
 היתה לרחובות שהיציאה ספק אין

 במשבר כמו — ושוב אפקטיבית,
 אחת דרך רק קיימת הוברר: — ש״ס

 דיונים, לא ישראלית! סחבת לסיים
 ולא חכמים ריצות לא ויתורים, לא

איומים! רק — חיוכים

ברק דפנה

החי
גולו

 של כדורגלן הוציא רמת־גן ^
 על צו־עיקול מקומית קבוצה ^

 אלף 30 לו החייבת קבוצתו, רכוש
 נעלי- זוגות 22 לאסוף הצליח רולר,

 חליפות- 15 כדורי־רגל, 16 כדורגל,
 רשתות ואת ספסלים חמישה אימון,

השערים. שני

★ ★ ★

בצמרת שלום
 הקיי־ הקרן הודיעה ירושלים ^
 מיע־ העבירה כי לישראל מת ^

 צמרות 25 חג־המולד, לקראת רותיה,
 ברוש (למעשה: דמויי־אשוח עצים

 — 25 בדמשק, האו״ם למטה אופקי)
 למטה 15ו־ בנאקורה האו״ם למטה
בעמאן. האו״ם

★ ★ ★

בתשובה חוזרים
 בפני חשודים שני הובאו חיפה ך•
 זוגות 25 בגניבת הואשמו שופט, ₪1

 מכוניות 15ל־ בפריצה אופניים,
 צ׳קים, פנקסי ובזיוף תכולתן וגניבת

 ושני שעונים תכשיטים, רכשו בעזרתם
תפילין. זוגות

★ ★ ★

תיפתח!
 בכי־ צה״ל קציני מילאו ךיידויפה

 פרישתם לקראת העוברים, רים,
 אותם המכין בכיר. ניהול קורס מצה״ל,

 במשותף, האזרחיים, לחיים לכניסתם
 שקל, מיליון בחצי זכו לוטו, טופס

 שלהם דמי־הכלכלה את בדיוק, שכיסו,
 לכסות אמורים הם אותם בקורס,
מכיסם.

★ ★ ★

לרפואה ג1סח ואין
 סופרמר־ רשת פתחה תל־אביב ^
 היא כי הודיעה חדש, סניף קטים ₪1

 בין של, מיבחר ללקוחותיה מציעה
 סוגי 64 קשות, גבינות מיני 84 השאר,

 ובשר נקניק סוגי 50 ולחמניות, לחם
חררל. סוגי 47 וגם מעושן

★ ★ ★

למהדרין כשר
 המשטרה עצרה פתח־תקווה ף*
 בסחר עסק כי שגילתה אחר קצב, ^

 אחת בהזדמנות כי הודיעה מטבע־חוץ,
 בבית־ דולר 450 לאדם הקצב העביר
 עמד — אחרת בהזדמנות כנסת;

 דולר, אלפים 10 אחר לאדם להעביר
באטליזו. הבשר במקרר החזיק אותם

★ ★ ★
אקדמי תשבח

 הבנקים שני החליטו תל־אביב ^
 של חובותיהם על לוותר הגדולים ^

 קיבלו, אשר לשעבר, סטודנטים
 לא־ הלוואות ,70ה־ שנות בראשית
 שכר־הלימוד תשלום עבור צמודות
גדו הגבייה שהוצאות מאחר שלהם,

החוד התשלומים מגודל בהרבה לות
באינפלציה. שנשחקו שיים

★ ★ ★

מזה וגם מזה גם
 כי ראשי חינוך קצין הסביר צה״ל ף*

 במסגרת מבקרים, צהדל חיילי ■6
 פעם, מדי הצה״ליות, החינוך תכניות

לירו מגיעים כשהם אך בישיבות,
 מכיוון בכנסיות, מבקרים גם הם שלים,

 מבלי בירושלים לעסוק ש״אי-אפשר
 1 במק־ אך• לנצרות״. לקדושתה להתיחס

 שרצוג-ם לחיילים, מאפשרים אלה רים
̂  לבקר ולא לכנסיה מחוץ להמתין בכך,
בה.
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