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ה״זיגלים׳ את שירש! וה״יוהנזי□׳ נערה, וגילה

 שר־החוץ של מקורביו ■
 לחלצו מנסים פרם שימעון

 מאז שרוי הוא שבו ממצב-הרוח
 ארצה שובו אחרי הרוטציה.

 העוזרים תיכננו מארצות־הברית,
 לבוס. יותר עמוס סדר־יום

 הוקדשה מיוחדת תשומת־לב
 ברחבי־הארץ. שיערוך לסיורים
סיו היו כראש־ממשלה, כשכיהן

במיוחד. עליו חביבים אלה רים

 כך על דיברו פעם־פעם ■
 טובעי של עצמותיהם שהבאת
לה עשויה ארצה אגוז האוניה

 כהונתו לתקופת יפה סיום יות
 כראש־ פרם שימעון של

ההתפר היו אחר־כך ממשלה.
 באשדוד המציבה סביב עויות

 רפי של הבהולה ונסיעתו
 את להסדיר למארוקו, אדרי

על מדברים כעת העניינים.

 בתקופת בקרוב, העצמות הבאת
 שמיר. יצחק של ממשלתו

 מכחישים הכל לפתע־פיתאום
 אשדוד מאורעות של הקשר את

 על לזכור מתקשה אדרי לעיכוב.
 מדובר, בהולה נסיעה איזו

 ראש־ מי משנה זה מה ובכלל,
שכזאת! קטנוניות — הממשלה

שריד יוסי חברי־הכנסת ■
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 בעיקבות לכותרות שחזרה בפרשה, חלקו על החינוכית בטלוויזיה לכן קודם ימים ארבעה שהתראיין גיבלי,
לדעתם. המוצלחת, הופעתו על מחמאות עליו הרעיפו הם בהתרגשות. חבריו על״ידי התקבל פרשת״השב׳ב,

 רבה בטיבעיות חילק הישיבה
 היה שבהם דפים, לחברי־הוועדה

 נוכחותם של למדי תמים סיכום
כהונ מתחילת חברי־הוועדה של
ש הסתבר מהסטטיסטיקה תה.
הווע מישיבות 729ב־<ו נכח אבן
 חברי־הוועדה בין ושהוא דה,

 בישיבותיה ביותר השקדניים
 המתלוננים. משני אף יותר —
 של ביקורתם את מנע לא זה

 של הלוקה תיפקודה על השניים
 הזכיר בהחלט זה אבל הוועדה,

עסק. להם יש מי עם להם
 ועדה של מתיפקודה גם ■

 — הכנסת של אחרת חשובה
 — החוקה־חוק־ומישפט ועדת

 יושב־ שבעים־רצון. הכל אין
 יצא קולם, אלי הוועדה, ראש
לתקופה לניו־יורק, הרביעי ביום

 בר־מיצווה חגיגות בריתות, נות,
 וייס, שבח חבר־הכנסת וכד.

 וכתב שעבר בשבוע ישב למשל,
 את שחגג לנער נמלץ מיכתב

 לו ואיחל טרח וייס יום־הולדתו.
 ארוכה שעה במשך טוב מכל

 דקות להפליא. מלוטש ובסיגנון
 המתנה את שהגיש לפני ספורות
 המזל, למרבה לו, נודע והברכה

 ממין הוא הצעיר המאושר כי
נקבה.
 אמנון חבר־הכנסת ואילו ■
 כשעמל דומה, חוויה עבר לין

השמ אחת לכבוד ברכה וכתב
 נתקל לין הוזמן. שאליהן חות
 לא הוא אחת: קטנה בבעיה רק
 החוגגת. המישפחה שם את זכר

 ספורות שעות המזל, למרבה
לו. הזכירו השימחה לפני
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 המיטעדה את בנקל מילאו ידידיו יום־הולדתו. את חגג לבוננזה,
 היותו מתקופת צ׳יזבאת בתורנות וסיפרו בן־יהודה, ברחוב הרוסית

התג בנותיו ושתי בניו שני ועוד. בהגנה באצ״ל, הבריטי, בחיל״הים
 הפסל עם מושקה של השני בגו למעלה: מעולים. כרקדנים בולם לו

 ובתו ליפשיץ אורי הצייר למטה: מסר. לו הרושם תומרקין, יגאל
חודש. לפני שנערך גירושיה, טכס את שחגגה ורד, ענת מושקה, של
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וסמנתה אוחנה אלי
לשלוף

 לכבוד בירושלים שעבר בשבוע נערכה יוקרתית תצוגת־אופנה
 הדוגמניות, בין צרפתית. חברה של רשת־חנויות של פתיחתה
 מנחה סמנתה. בשם צעירה גם קלות טופפה הבימה, על שפסעו
 האווירה את לחמם וכדי הצעירה, לדוגמנית לפרגן החלים התצוגה
 השתלהב אכן הקהל אוחנה!״ אלי של החברה כ״סמנטה הציגה
 איבד באולם שנכח כוכב־הכדורגל זאת, לעומת כפיים. למחוא והחל

 הצעירה את שלף הוא ספורות שניות תוך כעס. מרוב עשתונותיו את
 בהפגנתיות. מהבניין ויצא מהתצוגה
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בן־אלי■ ואליהו (אופוזיציה)
 קואליציה עשו (קואליציה)שר

 ביקורת להטיח כדי נדירה,
 ועדת־החוץ־והביט־ ביושב־ראש

 אבן. אבא הכנסת, של חון
 המעולים יחסי־הציבור מה? אלא
 לו גרמו לא מהם אחד של

 על נודע לאבן נחת• השבוע
 מועד. בעוד השניים של כוונתם

 כמוהו ומתוחכם ותיק שועל לא
בפתיחת עשה? מה ידיים. ירים

 הבונדס. מטעם שבועיים, בת
 המישפטי ההיבט שבה בתקופה

 פוליטיות ופרשיות מעצרים של
 לא מהכותרות, יורד אינו סבוכות

 אם הוועדה, את יכנס מי ברור
בכלל.

 של החובות שאר בין ■
 כמעט חובה יש נבחרי־העם

 מיש־ בשמחות ביקור יומיומית:
חתו ימי־הולדת, כגון פחתיות,

מהע קשות נעלב לין ■
 שלמח לעברו ששלח קיצה

 לין של דבריו על כתגובה ניצן.
 אינו שהציבור וענונו, בפרשת

 ניצן שאל הכל, לדעת רוצה
 לדעת רוצה הציבור אם בליגלוג

 החיפאי הח"כ לין. אמנון זה מי
 שאילו בבדיחות־הדעת העיר
 מעמדו שם — חיפאי ניצן היה
 היה לא הוא — איתן לין של
זאת ״מה כך. אותו לעקוץ מעז
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