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 מה1 מהבוץ, בי!ר יצחק את המלצר חילץ איך
ה מאיר של שמו" אילו קורה היה הי א הנ ציו!? כ

תע־ מרים חברת־הכנסת ■ 1 ר־ יצחק שר־הביטחון ■
ב־ זועמת הסתובבה סדדגלזר 1 שעבר בשבוע הזמין בין

קלאסי, כמלצר נראה אומנםוודינסקי זבי\נייב
מ־ אחד ואכן הישן, מהדור

 בשבוע שהתארח הפולנית, הלהקה חברי לכבוד באי״הקוקטייל
 הוא אך אותו, שישרת כדי אליו, וניגש בפח נפל בארץ, שעבר

האו של והתמלילן המלחין - רוז׳ינסקי מידי לשרות זכה לא
 של למוסיקה הפולנית באקדמיה בכיר ומרצה המניקיניס, פרה

 בהופעתו נעוצה הזאת הבלתי״נעימה לטעות הסיבה ורשה.
 לכן ומשקה. למזון המבורכת ובתאוותו המכובד המוסיקאי של

ומשקאות. מזון עמוס מגש כשבידו הקוקטייל, במשך סבב,
 המי קפה־בוץ. במיזנון־הכנסת

 שישב שין?, חיים לונאי
 ״במקום העיר: מקום, בקרבת
 הוא — מהבוץ אותנו להוציא

 פרץ במיז-נון נוסף?" בוץ מזמין
 מכן לאחר דקות כמה צחוק.
 שר־הביטחון אל המלצרית חזרה

כוס־תה. לו והגישה

 שבו היום השלישי, ביום ■
 סוף־כל־סוף דקל מיכאל מונה
 לפני ויום שר־הביטחון, כסגן

 פרשת־הקרק־ של ההתפוצצות
 במיז־ הטרי סגן־השר הסב עות,

 צביה, רעייתו עם נון־הכנסת
 כחולות עיניים בעלת נאה אשה

 אין־ספור, ידיים לחץ עמוקות,
 חיוכים. והחליף כוסיות השיק

ועס בחברי־כנסת הוקף שולחנו
הבד ללא הסיעות, מכל קנים
 איחלו. כולם נדחפו, כולם לים.

 ניגש רבין יצחק שר־הביטחון
 את חיבק בתיאטרליות, אליו
 לקחו הטרי, סגנו של כתפו

 הרם בקולו לו ואמר הצידה
 מאחל אני ״קודם־כל, והעמוק:

 של פיצוצה אחרי בהצלחה!" לך
 שעות כמה — הקרקעות פרשת
 בעיתונות נכתב — מכן לאחר
 במיפלג־ אהוד אינו כלל שדקל

הפוליטיים. ובחוגים תו

 במי־ שהמפסיד שציפה מי ■
 שר־הביטחון סגן מישרת על רוץ

 ביום התבדה. — לדיכאון ייכנס
 לכניסתו הראשון היום הרביעי,
 נראה רקל, מיכאל של לתפקיד
 ארו־ סועד בן־אלישר אליהו

 במיסעדה עליזה חת־צהריים
 לא היא כוסית. ומרים מפוארת,

 מיכאל של הצלחתו לחיי הורמה
דקל.

 הפיר־ בגלל הכנסת, מיסדרונות
 הרפואיות ההטבות על סומים

 זוכים שבהם הנוחים והתנאים
 גלזר, המיוחסים. ושאר הנבחרים

 הסתובבה לשעבר, סגנית־שר
 ובהם בניירות, עמוסות כשידיה
 וחישובים בספרות — הוכחות

 היתה שאילו — מסובכים
 בית־ כמנהלת לכהן ממשיכה

 נשלתה שממנה המישרה ספר,
 מרוויחה היתה הפוליטיקה, אל

 יותר שקלים אלף 200כ־ כיום
 כנב־ המכובד בתפקידה מאשר

חרת־עם.
לשו קרה מצחיק משהו ■
 להיות עליה היה אלוני. למית
 אך בתל־אביב, צוותא באולם

 והיא בזיכרונה השתבשו הדברים
 הנמצא ליוויק, לבית הגיעה
 שם בתל־אביב. אחר במקום
 סימפוסיון שעה באותה נערך

לש המתקדמת התנועה מטעם
 מיל־ של האפשרות על לום

 המנחה, בישראל. חמת־אחים
 אלוני את ראה שביט, יפתח
 והזמין הבימה מן ירד מרחוק,

 בסימפוסיון. להשתתף אותה
לבי אלוני עלתה להסס, מבלי

ה לשאלות השיבה נאמה, מה,
למ והלכה סליחה ביקשה קהל,
 באותה בדיוק לה. חיכו שם קום

 ישעיהו הפרופסור הגיע שעה
 כי מראש שהודיע ליבוביץ,

בנאומו. ופתח יאחר,
 דיבר סימפוסיון באותו ■

 הכהניזם, על פעיל מאיר
 לזה שקוראים ״טוב והתלוצץ:

 אחרת מאיריזם, ולא כהניזם,
 ח״ב העיר להתחבא!" צריך הייתי

 ששמו לך ״תאר ותד: מוחמד
ציון!" היה

 נאווה חברת־הכנסת ■
כי בזעזוע השבוע סיפרה 'ארד

 מתנו- ותיקות לפני הירצתה צד
המצו על בדרום עת־המושבים.

הרצ במהלך בבתי־החולים. קה
 שאינה על חששה הביעה אתה

 עושים שבתי־החולים בטוחה
 הנוכחיות, במיגבלותיהם הכל,

 חשה הח״כית פגים. להצלת
 מסכימה אינה השומעות שאחת

 ימים כמה כעבור לדבריה.
 הכותבת, מיכתב. ארד קיבלה
 שלא מאזינה אותה כנראה

 כי מספרת דבריה, עם הסכימה
 לובה של בספרו קראה

 עבד שבהם שבימים אליאב,
הרופ עבדו בהתנדבות כסניטר

 ילד להצלת שעות במשך אים
הכות מחתה מה?״ ״לשם בדווי.

 ילודה שלבדווים ידוע ״הרי בת,
גבוהה."

הורביץ ייגאל ■השר
 שעבר בשבוע נחמד. אדם הוא

 צעירה עימו לדבר החלה
 שקע הורביץ במיזנון־הכנסת.

 שמתחת לב שם ולא בשיחה
 קולחת שיחה כדי תוך לאפו,
 פתק הצעירה העבירה עימו,
 שישב עוזר־שר, אחר, לאיש

 השר בחברת בקירבת־מקום,
 עניין בה והפגין עליו, הממונה

 ״אחכה כתוב: היה בפתק בולט.
 הפתק את למיזנון.״ מחוץ לך
 במיזנון, נוספים אנשים ראו

 ופירצי- במסע־לחישות שהחלו
 הבחין לא הורביץ רק צחוק.

 השני לשר וסיפר במתרחש
 להור־ משגילו ממושכת. בדיחה

 מתחת התחולל אשר את ביץ
 בכך הפעיל תפקידו ואת לאפו,
 כל לעזור. שמח תמיד ״אני חייך:

 בעניינים גם — לי שזקוק מי
לשרותו!" אני כאלה
 את בכנסת פגש הורביץ ■

 השניים שיף. חיים המלונאי
התחיל שיף בחום, ידיים לחצו
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ל ח ך1ך7| ר  היתה מרידוד יעקב של הבכירה בתו ^|1^
# 1 1 הסו בישיבת-ההנהלה הנוכחים אחת ן #1 111 1|1 1

 שהמעלית מכיוון שעבר. בשבוע שהתקיימה החרות, תנועת של ערת
 פועלת, תמיד ולא רעועה הישיבה, התקיימה שם זאב, מצודת בבניין
 את לטפס רחל, ובתוכם לישיבה, מהבאים רבים נאלצו

 הסכימה לא למטה בדרכה ברגל. מיקצתן, או הקומות, 14 כל
המעלית. לבוא בוש עד וחיכתה במדרגות, לדלג הנאה קרמרמן
 הפסימיות תחזיותיו את להשמיע

ואז ישראל, של לעתידה בקשר

(מחובק ורון שי של הצמודה־צמודה אמו היא ורוו רירי וולמן. דני של החדש בסירטו המככב עימה), |1 11 —1 -1
 של הרישמי הכוכב אומנם הוא שי מהתפוח: הרחק צמח לא העץ

 בשבועיים המתקיימת ההסרטה, במהלך הפכה פיפי אולם הסרט,
 את להעסיק כדי שלו. האמיתית ולכוכבת הסרט לתגלית החולפים,

 התגלתה פיפי בסרט. תפקידונים של שורה לגלם עליה הוטל האם,
עסיסית. די לדמות מכלבויניקית והפכה מובהקת כחיית״סרטים

 ״פעם וסיפר: הורביץ אותו קטע
 — ואמר בפומבי שיף התבטא

 יורה, הייתי הממשלה שרי בכל
 הורביץ ביגאל מאשר חוץ

 אולי־אולי להם ארנם. ומשה
 מאז, חנינה.״ מעניק הייתי
 פורחת בהומור, הורביץ הסביר

שיף. לבין בינו הידידות

הכנ של ועדת־הכלכלה ■
 התיירות במצב דיון קיימה סת

 הסיב־ ריחף כשברקע בישראל,
 בתי־ התאחדות נציגי בין סור

אב הממונה, השר ובין המלון
 י בני חבר־הוועדה שריר. רהם

 להצביע כביכול חשש שליטא
המ את יכעיס פן מצפונו, לפי

 ־אורי- לוועדה עמיתו לונאים.
לח בסיס שיש טען, לין אל

 חברי־ שכן שליטא, של ששותיו
 עצ־| את למצוא עלולים הכנסת

 1 לה־ שיסכימו בתי־מלון ללא מם
 !הכנסת. של עבודתה בימי לינם
 בדיוק; זה ״על שליטא: השיב

 | מיושב־ ביקשתי כבר חשבתי.
 !ליתר לי, שינפיק הכנסת ראש

 :לספ־ בקשר שק־שינה. ביטחון,
0?* לבד." אסתדר — ציבורי בגן סל

 מה" שכל מאמין היה מי ■
 האי־;־ קבוצת־הכדורסל ששחקני

 ן לטעום ירצו רומא בנקו טלקית
 ׳; הראשונה בארוחתם ,בישראל,

 • חמות סופגניות יהיו בארץ,
 מאמין שהיה האחרון ומתוקות?

 מנהל־ יעקיבי, ראול הוא בכך
 השחקנים. את שאירח המלון

 השחקנים, את קיבל יעקובי
 אותם והזמין הצלחה להם איחל

 של הלאומי מהמאכל לטעום
שח הסופגניות. — חג־החנוכה

באמו המאמינים הקבוצה, קני
 עד התלהבו, כל־כך טפלות, נות
 וחלקם תוספת, מייד ביקשו כי
לחדריהם. תוספות הזמינו אף
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