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שאברהם  מה - ניסי□ על סומך אינו שפירא כ
שוררת? הח״ב יגיד ומה שר־האוצר? יאמר מ ל

 ל־ המועצה של בפורום ■
 ביוזמת שהוקמה חברתי, תיכנון

 בהשתתפותו יעקובי, גד השר
 שימעון ראש־הממשלה של

יחז הפרופסור הירצה פרס,
 מהאוניברסיטה דרור קאל

 בתחום ״היערכות על העברית
 גרס, כך בישראל, הטראומה".

 אל בפנותו טראומות. חסרות לא
תר ״אם הדגים: ראש־הממשלה

 יום־הכיפורים. מילחמת — צה
ה התמוטטות — תרצה אם

 פרשת — תרצה אם בורסה.
 ראש־ זינק כאן ראש־השב״ב..."

 לא רוצה: ״לא וקטעו: הממשלה
רוצה!"
בש נאם, במליאת־הכנסת ■
אבר חבר־הכנסת שעבר, בוע
 ״אסור ואמר: שפירא הם

 במדיניות ניסים על לסמוך
 אורה חברת־הכנסת הכלכלית.״

 בהפתעה. אותו, קטעה נמיר
 שר־האוצר?״ על לסמוך ״אסור
 ״על קימעה: נבוך שפירא, השר

 שר־ סיכם מהשמיים!" ניסים
״אסור יעקובי: גד הכלכלה

 מהאמריק־ אחד אף סוריה!״ על
קם. לא אים

 ה־ המישלחת, מחברי אחד ■
דראושה, אל-והב עבד ח״כ

 של למרכזה בניו־יורק נקלע
 כשיצא סוערת. חרדית הפגנה
 אסטור־ ולדורף המלון מפתח

 אותו הקיפו התאכסן, שבו יה,
 זועמים, חסידי־סאטמר מאות
 שבאו לבושי־שחורים. כולם

 אשר קולק, טדי נגד למחות
 וקראו במלון, הוא אף התאכסן
 עיריית ראש של בגנותו קריאות

 מ־ חבריהם ובשבח ירושלים,
 הוקף דראושה מאה־שערים.

 לא ארוכה ושעה חרדית, בטבעת
מקירבם. להיחלץ כיצד ידע

 ש־ סוריאליסטית נימה ■
 ליד המביך למעמד נתוספה
 מעל גבוה אסטוריה: ולדורף
 המלון בפתח המפגינים, לראשי

 וראש הח״כים התאכסנו שבו
 לו התנופף ירושלים, עיריית

 הוא סעודיה. של ריגלה ברוח
שר־החו׳ז של לכבודו שם הונה

סטמצקי אביגדור
 לצלמו. רשות וביקשה אליו ניגשה צלמת כאשר מעריצים, בחברת

 רשות פעם ביקש גוטמן נחום שהצייר סטמצקי סיפר תשובה תחת
 לי!" כואב זה ״לא, השיב: המנוח המשורר אותו. לצייר אלתרמן מנתן

■ אבנרי רחל צילמה: ברצון. זאת בכל הצטלם סטמצקי אך

 גם כדאי ניסים. על רק לסמוך
להתפלל."

 סיירו חברי־כנסת חמישה ■
 מישרד־ כאורחי בארצות־הברית

 שביקרו בשעה האמריקאי. החוץ
ונפ בבית־הלבן חברי־המישלחת

 נחת הנשיא, פקידי עם גשו
 הבית בשטח במסוק רגן רונלד

 במיזרח ממסעו שב הוא הלבן.
הישרא חברי־הכנסת הרחוק.

 משק־ את שמעו אומנם ליים
 של — ההיסטורי הכנפיים

 את החמיצו אך — המסוק מנועי
 ממסעו תשוש היה הוא הנשיא.
לישון. הלך ופשוט

 פקידי עם פגישה באותה ■
האמ מצד דאגה הובעה הנשיא

 שבין בגבול המצב לגבי ריקאים
הת הישראלים לסוריה. ישראל
 האמריקאים את מלשכנע ייאשו

ה את מחממת אינה שישראל
 אמר אז התקפה. וזוממת גבול
 מוכן ״אני לין: אמנון ח״כ

 דולר 1000 מול דולר 10 לשים
להתקפת־מנע תצא לא שישראל

 עבד-אל-ע- טארק הסעודי,
במלון. יום באותו שהתארח זיז,

ה ביום בישיבת־הממשלה ■
 על הדיון במיסגרת ראשון,

 נציג אמר במים, החמור המחסור
 ״צפויה בדאגה: מישרד־האוצר

 אותו הרגיע שחונה!" שנה לנו
 ״אל יעקובי: גד המערך, נציג

 יהיה הכל הרוטציה אחרי דאגה,
בשפע!״

דו שרה חברת-הכנסת ■
 למיד בעייפות־מה, נכנסה, רון

צעי שתי ליד עצרה נון־הכנסת,
 השולחנות אחד ליד שהסבו רות

הצעי אצל נשמע ״מה ושאלה:
 את שנשאל רוצה ״את רות?״

 אחת אותה שאלה הקונטרה?"
והשי התבלבלה לא דורון •מהן.
בסדר!" נשמע הזקנות ״אצל בה:

 שטרם ההמולה כל בתוך ■
 כל על בפרשת־השב״ב, שככה

 השלישי ביום חלף ספיחיה,
 באלמוניות במיסדרון־הכנסת,

 שכל האדם הפרעה, וללא גמורה
בפירסום. אסור עליו מזהה פרט

 אברהם ראש־השב״כ, זה היה
שלום.

שלי בני חבר־הכנסת ■
 ועדת יושב־ראש גם הוא טא

בתו הכנסת. של פניות־הציבור
 תיבת־ מתמלאת זה תפקיד קף

 בבקשות שבוע, מדי שלו, הדואר
 נראה השבוע שונות. מבקשות

הכנ במיסדרונות מטייל שליטא
 פניו. על מופתעת כשהבעה סת,
 וניסה מיכתב בידו החזיק הוא

 טובים חברים בעזרת לפענחו.
שני פני על — הפונה כי הבין

 מהכנסת, ימים כמה במשך נעדר
 מישפחתו. את שפקד אבל מפאת
 בסרטן, שחלתה כהן, של גיסתו

בבי עליה התאבל וכהן נפטרה,
תל־עדשים. שבמושב תו

 נערכה נוסטלגית פגישה ■
 כתב־הרדיו בין במיזנון־הכנסת

 כתב־דבר לבין קיטל שלום
 אוריאל הכבושים, בשטחים

 בין מפרידות אומנם בן־עמי.
 עובדה אך שנים, כמה השניים

להת־ מהשניים מנעה לא זאת

מת שגוטמן מכיוון — לחוד
ה בניינים משני באחד גורר

המו היטעו לזה, זה מאוד דומים
 המוזמנים, את המנומסות דעות

 גם רבה בעליזות זימזמו והם
 של האינטרקום במכשירי

 גם לשווא והטרידו השכן, הבניין
 של היותר־רחוקים שכניו את

בעל־השימחה.
 חבר־כנסת גלאם, דויד ■

 נראה בהווה, ומישפטן לשעבר
 למיסעדת־ השני ביום נכנס

10 ומקץ ירושלמית, יוקרה

ך 1711 | | ך1|,|  בתצלום השבוע צולמו תל־אביב, בפרקליטות תובעים שניהם ,דבוריו ופנינה |
תואר על ביניהם מתחרים הם למעשה אך ישנה. מישפחתית תמונה כמו שנראה ■)■1 1111 1111

 ל״אנס מאסר שנות 30 של עונש שנים תשע לפני השיג שרטר לאנסים. כבדים עונשים להשגת האליפות
■ צפריר ציון צילם: תל״אביב". מצפון ל״אנס שנים 21 של עונש שעבר בשבוע השיגה ודבורין המנומס",

 בארץ עתה שוהה עתיר־הפרסים, הצבאים, צייד בסרט שם לו שרכש השחקן ךדן1| ך11||1ררין||
1.1 □ ! /11^1 11| | במהלך אך סקופ, תחילה נקרא הסרט גולן. מנחם של סרט הסרטת לרגל /

 עיתונאי על וו אוולין הבריטי הסופר שכתב סקופ בשם ספר יש כי למפיקים כשהתברר השם, שונה ההקרנה
 את המסקר עיתונאי, על מספר הוא קרבות״. -איזור חדש: שם ניתן לסרט אתיופיה. במילחמת כושל בריטי

אשתו. ווקן: השחקן של הפלסטיני.לצידו לצד נוטה הוא ולבסוף מעמיקה ושמעורבותג מילחמת״הלבנון,

וזועף. סר משם יוצא דקות
 בטיב נעוצה היתה לא הסיבה
 פשוט גלאס במיסעדה. האוכל

 עם אחדים שבועות לפני קבע
 משותפת וידידה גוטמן יחיאל

 גוטמן חשבונו. על ארוחת־פיוס
 סולחה על והוחלט מגלאס, נפגע

שניזקי־ הג׳נטלמן גלאס, עליזה.
עליו, לחול אמורים היו הארוחה

 לעת־ משוררת היא — עמודים
 לאותה זמרת גם אולי או מצוא,

 את להפגין המתחננת עת,
 נבחרי־האומה. לפני כישרונותיה

 שאל: כהוגן, מבולבל שליטא,
 מה זה? עם אעשה אני ״מה

לה?" לענות

כהן יגאל חבר־הכנסת ■

 הוותיק, במושב ילדותם על רפק
נהלל.
 של המישפטי היועץ ■

 (״חיליק״)יחיאל סיעת־המערך,
בדי עליזה מסיבה ערך גוטמן,

 מתחשב כשכן הירושלמית. רתו
 במודעות־ השטח את הקיף

 הצפוי. הרעש על התנצלות
ומציאות לחוד טובות כוונות

2546 הזה העולם12


