
 מה על גור. מרדכי על מודעי יצחק שהטיל העווש
נסיעת־חינם הרפורמים חסכו ואיך האורתודוכסים כעסו

מעו החגורה הידוק ענייני ■
 לדוגמה הדרישה את תמיד ררים

 לפני דוגמה: הנה, אז אישית.
 בין אל־על, מטוס הטיס שבוע
מלונ ששבו בכירים כמה היתר,

 במחלקת־התיירים לישראל. דון
 נחנד אריק שר־החקלאות, טס

 הראשונה במחלקה ואילו קין,
 שני טסו — מעם מורמים —

ה ממישרד בכירים פקידים
התובע מישרד אותו — אוצר

החגורה. הידוק את והערב השכם
 מיש־ תבר יניב, נפתלי ■

 נחם־ אל שנלווה רד־החקלאות,
למ ניגש לאירופה, במסעו קין

 שר־ לרשות שהועמד תורגמן
 את שיתרגם כדי החקלאות,

הכי באי לפני נחמקין של נאומו
 הרצאה. נשא שבמיסגרתו נוס

בעב המתורגמן אותו שאל ״כן,״
 לעזור יכול אני ״איר צחה, רית

כי הסתבר, המופתע ליניב לו?״
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 המפד״ל, של הוועד״הפועל ישיבת נעת בורג הדגים זאת משמעות
נוספת. לתקופה הארכה קיבל ובתומה להתפטר, סירב שבמהלכה

 יצמק אברהם לפניו עומד
 מווינה יהודי הכהן, בן־אליהו
 העברית את שרכש האוסטרית,

 בשנחאי דווקא שבפיו הרהוטה
הסינית.

 שר־ של מחוויותיהם ועוד ■
האח בסיורם ומלוויו, החקלאות

 שנערך לנשף באירופה: רון
 ואשה, גבר לפתע נכנסו ברומא
 שלהם 40ה־ בשנות שניהם

 מפתיעה. בצורה יפים ושניהם
 תשומת־הלב את משכו השניים

 והפכו הישראלית החבורה של
 לאשר משניגשו לשיחת־הערב,

 באיטליה, ישראל שגריר רון,
 בחום. עימם והתחבקו ורעייתו,

 לישראלים הסתבר אלה, היו
 המצרי השגריר הערב, בהמשך

 המקיימים ורעייתו, באיטליה
 עמיתיהם עם הדוקים יחסי־רעות

מישראל.
 שר־הא־ שערך בקוקטייל ■
 לעמיתו שחל משה נרגיה

 קאנ־ עבד-אל־האדי המצרי,
 דובר־ של רעייתו בלטה דיל,

ה אמיר אמיר. ג׳ון המישרד,
 במער־ לקוקטייל באה בלונדית

 אותה בכחול, חדשה כת־בגדים
 לסרט־ צילומיה במיסגרת רכשה

בא לאחרונה שצולם פירסומת
 ארצות־הברית, ברחבי ויופץ רץ,
 לארץ. התיירות את לעודד כדי
 עבור שילמתי שלא רק ״לא

 ״אלא אמיר, סיפרה הבגדים,"
 בהן השעות עבור לי שילמו שגם

 בשעות־ אותם לקנות הסתובבתי
העבודה:"

מו יצחק של מצב־רוחו ■
 כשהבחין מעט התקלקל דעי

 (״הואמרדכי ביריבו בקוקטייל
השת אך גור, מטורף") מאניאק

 הוא ובצאתו הסוף, לקראת פר
 המצרי. האורח עם בחום התחבק

 בן־ ניצה קראה איתי?" ״ומה
 חבר־הכנ־ של רעייתו אלישר,

 שניצבה בן־אלישר, אליהו סת
 ב־ הביט מודעי בקירבת־מקום.

 חצאית־עור שלבשה בן־אלישר,
 מהודרת, ורודה וחולצה שחורה

אותה. גם וחיבק מעט, היסס
 מה על לחו׳׳ל, חו״ל בין ■

 חו״ל. על הישראלים? מדברים
 מנהל־הטלוויזיה בראל, יוסןז

 חוויות השבוע סיפר בערבית,
 החי הזיכרון בפאריס. מביקורו

 מכונית הוא מהביקור ביותר
 שממנה ,5 רנו מדגם כסופה
 בשלה, בלונדית אשה יוצאת

 היתה בכלב־פודל. בידה האוחזת
מי־ המפורסמת השחקנית זאת

 התעייף תל־אביב בעיריית המפד״ל אישבסוק חיים
 המנהיג של כיסאו עתיד על הדיונים במהלך

 עליו. והתיישב אדן״החלון על זינק הוא לכן בורג. יוסף הוותיק
רביב. דן מיפלגות, לענייני הטלוויזיה כתב נראה בסוק מאחורי

 מכבר לא שחגגה מורגן, של
 בראל .60ה־ הולדתה יום את

 ״אין יפהפיה, עדיין שהיא מדווח
 נראית אינה והיא פניה על קמט

!"40 מבת יותר אחד יום
 חילופי- חו״ל: קצת ועוד ■

 בין בצחוק השבוע הוטחו דברים
 בן־אלי־ בנימין חבר־הכנסת

 (״חיליק״) יחיאל לבין עזר
 של המישפטי היועץ גוטמן,
 עתה זה ששבו השניים, המערך.

 במיזנון־ לברר ניסו מניו־יורק,
הח כיצד בקולי־קולות, הכנסת,

הגדולה. בעיר זה את זה מיצו

 אמיר ז׳ק חבר־הכנסת גם ■
 סגן־שר־ על דומה, בעניין כועס,
 לאמיר אמוראי. עדי האוצר
 מניו־יורק, ארצה שובו עם נודע,

 השניים, של משותפת חברה על
 בעת ממש בניו־יורק, ששהתה
 עוד שם. השניים של שהותם

 החליט אמוראי, של שובו לפני
 בוודאי למיפלגה שעמיתו אמיר
ו חברתם, של שהותה על ידע

 לכן מפניו. זאת עובדה הסתיר
 העניין את עימו לברר החליט

אר אמוראי כשיחזור בדחיפות,
צה.
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 הקיצוצים למדיניות פעולת״גמול 'נה התקן־תוך־רחמי, הותקן בתה שברחם הציבורית האישיות מיהי
 מישרד״הבריאות. בלפי ערכה מי קוסמטי! טיפול עשתה מי של אשתו הציבור! חשבון על

 אחת פעם ובכן. עכבר. הוליד ההר בשווייץ! מאוד־מאוד בכיר שר עשה מה השלישי! בחודש הפלה
 מלב* הטוב: הסדר למען ולתמיד, ! שעבר, בשבוע בסקרנות שנשאלו מהשאלות אחדות רק הן אלה

 את לחשוף גור התכוון לא תחילה ! - להתקן ״בקשר במידע: עידכון חל פעם מדי הכנסת. במיסדרונות
 מכיוון מבוקשים, הכל-כך השמות כי הסתבר, מאוחר יותר - של־ באשתו אלא - של בבתו לא מדובר

לאתיקה בניגוד הוא כזה שדבר כזה!״ מיקרה מעולם היה .לא
 סג־ פחות אגב, הרשימה, הרפואית. מרדכי שר״הבריאות, של לגמרי שיגרתי מנאום נולד הכל

 באמצעי־ שנוצר מהרושם סציונית חברי־ ארבעה נכחו במליאה מליאת־הכנסת. לפני גור, (.מוטה")
 ב- בתקציב המדובר התיקשורת. חשוב. כה בנושא כל-כך דלה נוכחות על קבל וגור בלבד, כנסת

 שקלים. מיליוני 195 של סדר״גודל את המסקר עיתונאי ליציע נקלע - במיקרה לגמרי אבל - במיקרה
מיליוני 70 - הזה מהסכום כשליש נולד בך האומלל. הנאום על לאומה דיווח והוא במליאה, הנעשה
באלמנתו לטיפול נועדו - שקלים האשמות הכוללת פרשה ככדור־שלג להתגלגל החלה כך סקופ.

 מי המנוח, ישעיהו ישראל של כמובן שונים. ושמות שמועות הפצת שדים, בין סיכסוכים הדדיות,
 צמודה. אחות מממנים ישעיהו לגברת הכנסת. יושב־ראש שהיה לחסל כדי הפרשה, על טרמפ תפסו מנוסים ועסקנים שפוליטיקאים

חבר־ של אלמנתו לסיעוד מוקדש קטן, יותר קצת נוסף, סכום מה תהו מודעי יצחק של מקורביו יריביהם. עם חשבמות קצת עוד
חברת היא נוספת נהנית גולדשטיין. אהרון המנוח הכנסת מודעי שונאי בחו״ל. ממושך כה זמן שריד מישפחת עושה זאת בכל

למדן. חיה לשעבר הכנסת עשה מה לבדוק שיש זאת, לעומת הפיצו, - חסרים לא ובאלה 
 בחינם רפואי טיפול מגיע אכן אם לסוגיה קשר שום ללא בלומר: חודשים לפני בארך, הכלכלי המשבר של שיאו בעת באירופה, מודעי

 המוקצב מהסכום העיקריות הנהנות חייהם, ימי לכל למיוחסים, המתנהלת הגדולה מהמילחמה חלק בעצם זהי כי שגרסו יש אחדים.
למתוח כדי לאירופה, שנסעו נשים אינן הנוכחי, החוק על״פי לבך, גור, של המרומז איומו כלומר: ומידעי, גור השרים בין אלה בימים
קשישות. אלמנות אם כי בלתי־רצוי, הריון למנוע או עורן את המדי־ חשבון על בטיפול והזוכים שזכו המיוחסים שמות את לחשוף

ישעיהו
הפלה לא

 בך אמוראי, של נסיעתם ■
הר הכנסת מטעם ואמיר אליעזר

 בכנסת, אורתודוכסים כמה גיזה
 על־ידי בחלקה שמומנה מכיוון
החר הדתיים רפורמיים. חוגים
 במיד השבוע לציין טרחו דיים

אה חבר-הכנסת כי נון־הכנסת,
 שומר- שהוא נחמיאם, רון

 המפתה לנסיעה סירב מסורת,
 רבים שלא מה לניו־יורק. הזאת

 ! הרפור־ שהדתיים הוא, יודעים
נסי למדינת־ישראל חסכו מים
 עדי ראש־המישלחת, נוספת. עה

 לאר־ לצאת אמור היה אמוראי,
 עם להיפגש כדי צות־הברית,

 של עוזרו וייטהאד, ג׳ון
 אמוראי כששהה שולץ. ג׳ורג׳

 של חשבונם על בארצות־הברית,
 האם לבדוק, ביקש הרפורמים,

 עם פגישתו את להקדים יוכל
 נסיעה לחסוך ובכך וייטהאד,

 וייטהאד לארצות־הברית. נוספת
הר הדתיים מימנו וכך הסכים,
ממשלתית. נסיעה פורמים

 מנע, דויד התראיין מאז ■
 לאחד הביטוח־הלאומי, סמנכ״ל

 ד כ״רווק־השבוע״ השבועונים,
 את תהומית ברצינות שם פירט

מ־ הבלתי־אפשריות דרישותיו
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