
 גזית גבי התגנב איך ספיר. לפינחס כנתגעגע סי
כשר אסא של שאיפתו ומהי לפרוטוקול־הכנסת

 ידוע מודעי יצחק השר ■
ה סיבר הוא מסורת. כשומר
 על בכנסת הדיון ערב שבוע,

לתפי הכניס שהוא התקציב,
 פסוק יומיומיות הכמעט לותיו
 שלום את מבקש הוא שבו משלו,
 הוא שבו מהבוץ ויציאתו המשק
 לתוספת קורא מודעי שקוע.

הכלכלה״. לשלום ״תפילה שלו:
 צבן יאיר מפ״ם ח"כ ■

 שמאי, שיעקב בכך מתגאה
 נגד הצביע הטרי, חרות ח״כ

 התגרה צבן בהשפעתו. התקציב
 יעז לא שהוא וטען החדש בח״כ

 הפתיע שמאי נגד. להצביע
האופוזיציה. עם והצביע

 שמאי, של הבכורה נאום ■
 לבן תכלת סיעת ראש שהוא

 הליכוד ומועמד בהסתדרות
 לחיוכים גרם המזכ״ל, לתפקיד

 והעיתונאים. האורחים ביציע
 הנוהג, את הפר שריד יוסי
 לנאום־ מפריעים אין לפיו

 לעבר וקרא ח״כ של בתולין
 ראשון, נאום אומנם ״זה שמאי:

 ששמענו רושם לנו יש למה אבל
פעמים?" מאות כבר אותו
 בדרכו השלישי, ביום ■

 שדנה המערך סיעת לישיבת
 שימעון פגש כלכלה, בנושאי

 יוסי את הכנסת במיסדרון פרם
 לישיבה?״ בא אתה ״יוסי, שריד.
מה שפרש .מי את פרס שאל

ממ הקמת אחרי מייד עבודה
הת לא שריד האחדות. שלת

 אני ״כן. כמתבקש: השיב בלבל,
בא:" כבר

 זכה גזית גבי הרדיו איש ■
 כש־ בדיברי־הכנסת. לאיזכור

 שמו. את מלווה משמיץ תואר
 דרש סהנא מאיר כך ח״כ

 את התקציב מספר למחוק
 המעניק רשות־השידור, תקציב
 ול״שרצים לעוכרי־ישראל מימון

 ח״כים וחבריו.״ גזית גבי כמו
ש הישיבה מיושב־ראש דרשו
אליעזר אך הדברים, את ימחק

 לראות נדהמה לשם, כשבאה לה.
 עיתונאים של גדולה קבוצה

בהת שעטו וציוותי־טלוויזיה,
 בעלת המכונית על להבות

 ״הפעם נסעה. שבה הזר, המיספר
 אמרה, הגזים!״ פרם (שימעון•

 מופרזת!״ הזאת ״קבלת־הפנים
 החלון שימשת את כשהורידה

 ובו העיתונאים, אותה ראו
רק בה. עניין כל איבדו במקום

 שהאיש משוכנעים היו מכונית,
בתוכה. נמצא
 שהיה קינן, עמוס הסופר ■

 בד״ר פגש לח״י, חבר בנעוריו
 עם שנמנה אלדד, ישראל

 בריעות והדוגל לח״י, ראשי
 אלדד כששאל משלו, הפוכות

 התנצל לבקרו, בא אינו מדוע
 מספיק אינו כי ואמר קינן

שעליו הספרים את לקרוא

 ה־ וחוקרת המתרגמת ■
 חגגה רנן יעל הד״ר סיפרות
 הופעתו את ידידים בין השבוע

 של הראשון הכרך של בעברית
 של הענקית יצירתו יוליסס.

 פרי ג׳ויס, ג׳יימס האירי הסופר
 על שמרה היא בפומבי תרגומה.
להע בעקשנות וסירבה שתיקה

 למוספי־הסיפרות ראיונות ניק
 ״העיתונאים סוף־השבוע. של

 ברכילות,״ רק מתעניינים האלה
 אינו מהם אחד ״ואף אמרה,
 את לקרוא ברצינות מתכוון

יוליסס!"
 לפילוסופיה הפרופסור ■

 את לתלמידיו גילה כשר אסא
 והמחיש בחיים, שלו השאיפה

 הפילוסוף הבא: בסיפור אותה
 לפני פגש יום דייוויד הבריטי

 וביקש מלאו־המוות את מותו
 אחת שנה עוד — ארכה ממנו

 בשנה תעשה ״ומה חיים. של
 ״אני הפילוסוף. נשאל הזאת?״

 שתיים־שלוש לשרש רוצה
 אצל הרווחות קדומות, ריעות

 לו צחק יום. ענה בני־אדם,״
 דרושים כך ״לשם מלאך־המוות:

 שה- יודע כשר דורות!״ כמה לך
 היא קדומות בריעות מילחמה

 במשך יצליח ואם ביותר, קשה
 שתיים־שלוש להביס חייו כל

גדולה. הצלחה בכך יראה מהן,

 התלונן התקציב על בדיון ■
 תיכון דן הליברלים ח״כ דווקא

 הוויכוח, של העלובה רמתו על
 שר־ של היעדרותו את וביקר
 ב־ לסיור שיצא מודעי, האוצר
ב לח״כים סיפר תיכון חו״ל.

 לימים מתגעגע שהוא מליאה,
 ספיר פינחס כיהן שבהם

 עובד תיכון היה אז כשר־האוצר.
 לתיכנון־חברתי־ הרשות של

במישרד־האוצר. כלכלי

 בעוד ראש־הממשלה, של מביתו חומק המיצרי השליח ||אל־בדווי עבדארחלים
מידי בקר(המזוקן) גד בראשם עליו. עטים העיתונאים

 להיאבק נאלצו בירושלים, פרס שימעון של ביתו ליד שהתגודדו והצלמים, העיתונאים אחרונות. עות
 צלם הבאים. זהות את ולהסתיר לביקור ביותר סודי אופי לשוות כוחם בכל ניסו אשר באנשי־הביסחון,

מאנשי־הביסחון. אחד עם לו שהיתה היתקלות אחרי היוצא, הרבב את לצלם הצליח לא אחרונות ידיעות
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שאולי. ורפי משווייץ חברתו ליוו מילצ׳ן את באחת. רק מילצ׳ן ואילו מערכות בשתי ניצח גולן דולר.

 נותרו והגידופים נמנם שוסטק
בפרוטוקול.

 נסעה גור אילנה הפסלת ■
 לבית להביא כדי לירושלים

ש פסל־מתכת ראש־הממשלה

שהעי לה הסתבר במאוחר
 המצרי לשליח המתינו תונאים

 להגיע אמור שהיה המסתורי,
כש אל־בז. אוסמה למקום,

ה־ של הזר המיספר את ראו

 אתה ״אם אלדד: לו יעץ לקרוא.
 ספרים. לקרוא להספיק רוצה
 לבית־ אותך שישלחו לכך דאג

הסוהר."
 אימרה לקינן הזכיר הדבר ■

״ה היישוב: בימי נפוצה שהיתה
 איש־הגנה, שעושה הראשון דבר

 (מחנה- ללטרון נשלח כשהוא
 את לחפש הוא דאז), מעצר

 שעושה הראשון הדבר הסיפריה.
 הוא ללטרון, הנשלח איש־לח״י,

הגדר.״ את לחפש

 בכך, הבחינו חדי־האוזן רק ■
 רעש, הדבר עורר לא כן ועל

 במבט השבוע היה זה כרגיל.
 שבוע־ה־ על בכתבה לחדשות,

ב התמקדה המצלמה אופנה.
 הדנים אנשי־אופנה, של קבוצה

 ״איך אמר: גבר של קולו במשהו.
 אם — בגין (מנחם! אומר
 קולה נשמע אז השם!" ירצה

 עוד הוא ״מה, אשה: של הגבוה
משהו?" אומר
 הריעות חלוקות בכנסת ■
 התחיה ח"כ בין שאירע מה על

 יועצים ושלושה איתן רפאל
 כשכל חד״ש, של פרלמנטריים

ה באותה השתמשו הארבעה
 גירסה פי על במישכן. מעלית

 ידו, את כיווץ רפול אחת,
 כל של פניו מול אל העבירה

 ״בום! הקול: השמעת תוך אחד
ה הגירסה פי על בום!״ בום!

 באצבעותיו סימן הוא מחמירה,
פניהם. מול אל והעבירו אקדח

 ביותר מכובדת למסיבה ■
 תובע תוניס, ליאון פקד זכה

 שהגיע התנועה, בענף מישטרתי
 58ה־ בן תוניס פרישה. לגיל

 בבית־ כתובע שנים 28 שימש
 גם ידעו, מעטים לתעבורה. הדין
 במסיבה, שנכחו אותם בין

 אשר שואה, ניצול הוא שתוניס
 ולפני ,1957 בשנת ארצה עלה

 במשך כשופט, בפולין שימש כן
שנים. תשע
 באחרונה עברו קשים ימים ■
ה בעלה דורון. שרה על

 בבית־ נותח אהרון אדריכל
 בילתה והיא איכילוב, החולים

 במיזנון במקום לצירו, זמנה את
הכנסת.

הע שרון אריאל השר ■
הפר ספרייתו את השבוע שיר
 דיני על מישפטי בספר טית

 כשערך אותו קיבל הוא יהלומים.
 תפקידו במיסגרת ראשון, ביקור

בבור כשר״התעשיה-והמיסחר,
 העניק ברמת־גן. היהלומים סת
 אלכם עורך־הדין אותו לו

 גם שהוא הספר, מחבר רסטר,
 הנציג רכטר, איתן של אחיו

 מהברוקרים הניג, של בארץ
בעולם. הגדולים

 חברי לפני נאם שרון ■
 נערכות שבו באולם הבורסה

 הציע המקום וברוח העסקות,
 החדשה לכלכלה נוסף סעיף
 רוצה שהיה אמר, הוא שלו.

 שעסקות המשק בכל לראות
 ובאמירת בלחיצת־יד נחתמות

וברכה. מזל
 נשים ושיני חטאו בעלים ■

 כתבת באום, אילנה תקהינה?
ל ביקשה בירושלים, מעריב
 הערבי מהעיתון עמיתה ראיין

 ה־ בעיר המופיע אל־בייאדר,
 שלעיתונאית אחרי מיזרחית.

 לשלמה נשואה באום כי נודע
יחי מיוצאי באום, (״שאיימה״)

 להתראיין סירבה היא ,101 דה
אצלה.

 בלבנון השירות סרבן ■
 הספרי, (״שמואליק״) שמואל

ל הגיע פורה, מחזאי שהוא
 לביים כדי הקאמרי תיאטרון

 וקשר קידוש, שלו, מחזה
 בקרוב המקום. עם קישרי־דם

 חנה השחקנית עם מתחתן הוא
 בתיאטרון העובדת אזולאי,
שקרים. במחזה עתה והמופיעה

 שערכו מסיבת־הפתעה ■
 פרלמנטריים ויועצים דוברים

ה מזכירת עציון, לעליזה
 הפכה הולדתה, ליום ליכוד.

ה במישכן־הכנסת. לשיחת־היום
 בחדר־הישיבות שנערכה מסיבה

רצופת היתה המערך, סיעת של
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