
 ויונה ממישקלז קילוגרם עשרה הוריד שפירא אברהם
פרס שיסעו! אצל מישרה לה שמציעים חשבה קליסוביצקי
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 תושבי לגירוש לגרום שמנסה גוש״אמונים, ומנהיג היונים בין השיחה וגילום הכבושים. שבשטחים דהיישה
 שלושת זה: מוזר לצילום הרקע את יודעים מעטים אך רבים. בעיתונים בהרחבה השבוע פורסם המחנה,

 נציגי להם הסבירו הסיור, בתום לפנות״ערב, רבים. וצלמים עיתונאים בליווי במחנה סיור ערכו ר׳ץ ח־כי
 לוינגר. של לצידו להצטלם שעליהם הרי העיתונות, דפי על יונצח ביקורם כי רוצים הם שאם התיקשורת

באותו״הלילה. עוד שהופץ בתצלום בחברתו וצולמו בנימוס שוחחו הרב, אל ניגשו נכנעו, הח״כים שלושת

הש הכלכלי המצב האם ■
הו זו היתה שאולי או עליו פיע
 אגודת- ח״כ רופא? של ראה

מס שפירא אברהם ישראל
 הוא אבל הסיבה, את לגלות רב

הו כבר שהוא רם בקול מצהיר
 ממישקלו. קילוגרם עשרה ריד
 כמה לגלות מוכן אינו גם הוא

 אבל בדיאטה, שהחל לפני שקל
 הרפו־ בגדיו את להציג שמח

 מורכבת איר כשנשאל יים־מה.
 שחוסר־ הסביר שלו, הדיאטה
 נובע שלו הפיתאומי התיאבון

 נגד גלולות לוקח שהוא מכך
 רשם המישפחה שרופא תיאבון

 אמר בדיאטה,״ אצליח ״אם לו.
 להרק סוף־סוף שהחל שפירא,

 כמיר־ אותה ״אציע חגורתו, את
לממשלה.״ שם
 אינה קלימובצקי יונה ■

 היא השבוע מהי. בדיחה מבינה
 ראש־הממשלה ללישכת באה
 החופשה־ללא־ את להאריך כדי

 המישרד. כעובדת שלה תשלום
 (״אב־אברהם המישרד מנכ״ל
 שהיתה למי העיר טמיר רש׳ה")

 בגין: מנחם של מזכירתו
 אז, עוזבת היית לא אם ״יונל׳ה,

 סמנכ״ל היום להיות יכולה היית
מ יצאה קלימוביצקי המישרר.״

י דקות ובתוך טמיר, של חדרו
מיש לה שהוצעה הבניין כל דע
 הלישכה, ראש של חדרו מול רה.

 תור נוצר אפלבאום, בועז
 אמת יש אם הסבר מבקשי של

 של כביכול מינוי על בשמועות
קלימוביצקי.

 ראש־ היה שבת בליל ■
 אורח פרם שימעון הממשלה

 מלון בעלי גרוס, מישפחת של
 את ניצל פרס בנהריה. קרלטון

 ונענה הצפונית בעיר ביקורו
 ארוחת־ערב שם לסעוד להזמנה
 אד על־ידי שתוכננה פרטית,

 בארוחה הבית. בעלת גובטה,
 הצפון מחוז על הממונה נכחו

 ראש־ יועץ קניג, ישראל
 אורי לתיקשורת הממשלה

 אריאל הליברלים ח״כ בביר,
 אמריקאי ועיתונאי ויינשטיין,

 ראש־ על כתבת־צבע המכין
שבה הראשונה המנה הממשלה.

 חביצות היתה האורחים התכבדו
ה המלך״. ״בנוסח כבד־אווז

 של שמן על התלוצצו נוכחים
 אם ברור שלא ואמרו החביצות,

 או רם־המעלה לאורח הכוונה
המחוז. על הממונה לקניג,

 של האחרונה בישיבה ■
 עמדו העבודה מיפלגת לישכת
 ידו את ללחוץ כדי בתור הבאים

בר עוזי המיפלגה מזכ״ל של
 שחל משה שר־האנרגיה עם.

 הם ״למה מכך. מרוצה היה לא
בתר שאל הוא ידך,״ את לוחצים
 שאתה חושבים הם ״האם עומת,
 ענה ש״ס?״ משבר את סיימת
 את לוחצים ״הם בצחוק: ברעם

מה עבר טורק ריבעת כי ידי
ירוש להפועל תל־אביב פועל
לים."

עירי עובדי שביתת בימי ■
 ראש־העיריה בא תל־אביב ית

 לכינוס להט (״צ׳יץ׳״) שלמה
 תל״ מחוז מישטרת מפקד שערך
 לראשי קראום דויד אביב

 שנשאר לצייץ', במחוז. העיריות
 הפתעה ציפתה קצר, זמן במקום
 הקרטון, של השני בצד נעימה.
 מקום לצד שמו, נרשם שעליו

 אותו חיבר שיר. נרשם ישיבתו,
ה מרחב מפקד חביב, יעקוב
ל הניצב־מישנה כתב ירקון.
 מושבתת שהעיר ״ביום צייץ':
 לפחות עבורינו מצאת / כולה
לה ואף ולשמוע לבוא / שעה
 המישטרה לשפר איך / עיר

/ בעיר הש על מודים אנחנו /
 גם ידיד בך רואים / תתפותך

שמענו פעם לא כי / צרה לשעת

 להגן כשבאת / התקיפים דבריך
ושוטרים.״ מישטרה על

 ירושלמית חנוכה במסיבת ■
 איר הכהן מנחם הרב סיפר

לתפ אישים בעבר התאימו
המ נשיא של בהלווייתו קידים.

הת בן־צבי יצחק השני דינה
 מי בכירים בין התייעצות נהלה

 שמות: שני הוזכרו אותו. יחליף
 שזר. וזלמן לוז קדיש

 שמואל הסופר נכח בהלווייה
 ששזר פסק והוא עגנון, יוסף
 מדוע, כשנשאל בירושה. יזכה
 מתאים לוז שקדיש ״משום ענה:

יותר.״
 וייס שבח העבודה ח״כ ■
 והברקות במיטבו, השבוע היה

מאליהן. כמו זרמו שלו הלשון

 ארצי יצחק ח״כ נאם במליאה
 הוא אתא. משבר על ודיבר
 בתקופתו שבעבר, כך על דיבר

 ענף היה בפיר, פינחס של
 הצלחה. סיפור בארץ הטכסטיל

 ״אם אמר: אחריו, שדיבר וייס,
 קודמי, של דבריו את לסכם
 פעם שהיה שמה לומר אפשר
 סיפור״ היום הוא הצלחה סיפור

בדים.״
 שר־ ענה אחר בדיון ■

 גור (״מוטה")מרדכי הבריאות
 מיד חרות ח״כ של לשאילתא

 וייס וכולירע. יונים בעניין מגן,
 גור: אותו שאל ואז התערב
 מעיר?" אתה תקן איזה ״תחת

שובך־יו־ תקן ״תחת וייס: ענה
נים.״ .

 הרצאה התקיימה בכנסת ■
 שפרינצק, אהוד הד״ר של

 לחקר ירושלים מכון במיסגרת
 החוק ביזוי בנושא ישראל,

 שרוב הוכיח שפרינצק בארץ.
 רקע על הם החוק ביזוי תופעות

 שהינחה וייס, העיר אידיאולוגי.
 ב־ שנאמר ״כמו הכינוס: את

עם." יפרע חזון ביש — מישלי
 דבר הוא שקר לפעמים ■

 האלוף טוען לפחות כך לגיטימי.
 זאבי, (״גנרי״)רחבעם (מיל׳>
 בתיאטרון שהתקיים בדיון

 המחזה הצגת אחרי הקאמרי
 של בסוגיה העוסק שקרים,
 גנרי סיפר בגידה. מול נאמנות
 על פיקד הוא כאשר שבזמנו,
 אוקמוטו קרדו של תפיסתו
 שאוקמוטו גילה הוא בנתב״ג,

 לפני עוד להתאבד משתוקק
ש חבריו על מידע שימסור

 באולם־הנוסעים. בטבח השתתפו
 החקירה שבתום לו, גנרי.הבטיח

 ובו אקדח במתנה יקבל הוא
 וגנדי דיבר אוקמוטו אחד. כדור

הבטחתו. את כמובן, מילא, לא
ל טילפנו טובים חברים ■

 ושאלו רימון צבי עיתונאי
 בגלי־ לעבוד שב הוא אם אותו

 סגירת ערב דווקא צה־ל,
 רימון, בתחנה. החדשות מחלקת

האדום הטלפון את שהמציא
מדי באחרונה משדר התחנה, של ״

 שחל קרע בגלל כגראה ממקומה, מרוחקים יהיו שמקומותיהם הטקס ממארגני ביקשו
בלבד, מוזמנים עשרות כמה השתתפו אחר־הצהריים, רביעי ביום שנערך בטקס, ביניהם.
המועד. את להם להזכיר כדי לרבים טילפנו אף והמארגנים הזמנות 2000 שנשלחו למרות
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בני־המישפחה לצידם. ישבה לא היא במיקרה לא תל־אביב. במוסיאון לשעבר הממשלה
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