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 ״חבר* כתב: למיקצוע במדור
 לכך המיועד ובמקום כנסת״,
זמני״. ״שכיר רשם:
טוענים, הכנסת בבניין 81

 עם שנגרם היחידי, הנזק כי
 תמיר שמואל של פרישתו

 והצטרפותו בכנסת מחברותו
לשינוי, הדמוקרטית לתנועה

הדרו החמולות שתי בין אבו״שנאן בכפר שנערכה בשולחההילל שלמה
 נאומיהם את אלון ויגאל הילל שלמה השרים נשאו זיות,

 והוא שלו, הטכסט בהבנת קשיים היו לאלון הכתב. מן הנאומים את קוראים הם כאשר בערבית,
 לשגר אלון טרח נאומו בסיום בערבית. לשלוט מאלון המיטיב הילל, למענו שביצע בתיקונים נעזר

בעיברית. דווקא נשא הנאום של הזה החלק שאת אלא עאליה, אישתו מות על חוסיין, למלן ניחומים

 פינחס הפרופסור 8!
ה האוניברסיטה מן אבינני
 שעבר, בשבוע הודיע, עברית
 כי בירושלים, סענזון בקפה

בר יתמוך הקרובות בבחירות
 נשאל כאשר הבדואית. שימה
 הקךואים ״כי :השיב מדוע,

הב אחרי גם בדואים יישארו
חירות.״

 ח״כ של הכרזתו עם 8^
 ב־ תמיכתו על שריד יוסי

לתפ כמועמד פרס *טימעץ
יו אמר ראש־הממשלה, קיד
 מטה- בראש העומד פדי, רם

 רבץ: יצחק של ההסברה
כש לאש״ף.״ הצטרף ״שריד
 השיב: כוונתו, למה נשאל

פרס.״ שימעון ״אוהדי
 דני כי הידיעה פירסום 81

 שר־החוץ של עוזרו קורן,
 <״חי* ויחיאל אלץ יגאל
 שר־ של עוזרו גוטמן, ליק״)

עומ צדוק, חיים המישפטים
 ב־ צעירים קבוצת בראש דים

למ הפעילה מיפלגת־העבודה
 רבין, יצחק של בחירתו ען

ה צרורות. צרות לגוטמן גרם
 וטען קשות, בו נזף שלו שר
 לו אין עובד־מדינה בתור כי

ה בבחירות להתערב הזכות
 או במיפלגת־העבודה, פנימיות

ל או לכאן דעתו את להביע
כאן.

 שקיים סגורה בפגישה 8!
 עם פרס שימעון שר־הביטחון

חב מתומכיו, צעירים קבוצת
 כי גילה מיפלגת־העבודה, רי

ל עומד הוא אותו הספר שם
הקרו בשבועות לאור הוציא

 עניין זה מדיניות יהיה בים
 פגישה, באותה אמונה. של

 מחמישים יותר נכחו שבה
 בחורה אף היתד, לא איש,
 לשר, כך על כשהעידו אחת•

 לעשותו יכול אני ״מה הגיב:
רביו!״ את אוהבות הבחורות

 ח״כ של הצטרפותו עם 8!
 הליכוד, לסיעת זיידל הילל
 במישר- מסיבה לכבודו נערכה

 החמישית שבקומה הסיעה די
 ח״כ אותו בירך הכנסת. בבניין
 ״תמיד :שאמר כהן, יגאל

 ה־ ח״כ לנו שיהיה השתוקקתי
ש כיוון בכנסת, במיספר 40

לבינה.״ סימן הוא ארבעים

 באוזני לוי דויד ח״כ לחש
 ״יגאל כארי: ידידיה כח״

לשכל.״ זקוק באמת כהן
 קבל מסיבה באותה 81
וט ■שביתודהדואר, על זיידל

 התקיימה לא כזו ששביתה ען
תי המנדט. תקופת מאז בארץ

 קדישאי, יחיאל אותו קן
 כנין: מנחם של מזכירו
 בגין התערב התורכים.״ ״מזמן
 בי־ ? רוצים אתם ״מה :והעיר

 הגיעו לא שביתת־הדואר גלל
השובתים.״ אל צווי־הריתוק

 של הסימפטית דמותו 8!
אלי בכנסת, כתב־הטלוויזיה

 מן השבוע נעדרה רם, מלך
הסי המליאה. ומאולם המיזנון

וב נפטר, רם של אביו : בה
 החליף שיבעה ישב שהוא זמן

 עמירם הכתב בתפקידו אותו
ניר.
 בכנסת שהתקיים בדיון 81

שול ח״כ נאמה הירידה על
 נאומה במהלך אלוני• מית
כשנשא מצטטת. אלוני החלה

השי מצטטת, היא מי את לה
 הר־ .לו... קוראים ״איך : בה

 חיים...״ חיים... לשעבר :מטכ״ל
 :עבר מכל קולות נשמעו מיד

 נזכרה אלוני אולם ״בר־לב!״
 הרמטכ״ל, של בשמו סוף־סוף
לסקוב.״ ״לא, ותיקנה:

 ה־ של נאום־הבכורה 8!
ב לקט, יחיאל החדש ח״כ

 המקובל. מן ארוך היה כנסת,
 יו״ר הפסיקו לא זאת למרות

וה פרץ, יצחק ח״כ הישיבה,
 רק שסיים. עד לדבר לו ניח

 מדוכךהנואמים לקט כשירד
לה רוצה ״אני :פרץ לו העיר

משו לפנים בך שנהגתי לך גיד
 יותר לדבר לך ונתתי הדין, רת

 הבאה בפעם לך. שיועד מהזמן
ה מהפריביליגיה תיהנה לא

זאת.״
 עתה עד שהיה לקט 81
 בצפון- שליחי-העלייה ראש

תפ לצורך ארצה חזר אמריקה,
 המצפה אשתו עם החדש קידו

ב בנותיו. שתי ועם לתינוק,
 הראשונים התארגנותו שלבי
הפ בבנק. חשבון לפתוח הלך
ממ והחל טופס הוציא קיד
העבו ״מקום במדור אותו. לא

״הכנסת״. הפקיד כתב דה״

מז את איתו לקח שתמיר הוא
 חפץ, נורית הצמודה, כירתו

 היסה האשד, ללא־ספק שהיתה
 (מיל.) ושאלוף בבית, ביותר
 :פעם עליה אמר וייצמן עזר
 עומדת הזו שהבחורה רגע ״כל
ביזבוז.״ הוא
הח את חגג וייצמן 8!

 מע־ סירסום את להפקיד לטתו
ב הליכוד של רכת־הבחירות

 ו״זז אליעזר הפירסומאי ידי
במ דחף, חברת בעל רבץ,
 של בביתו שנתקיימה סיבה

מו שהיה מי לין, אוריאל
 בעיריית לבחירות הליכוד עמד

 היא יהודית ושאשתו, חיפה
 ז׳ור־ של הבכירות מעובדותיו

 התפאר המסיבה במהלך בין.
לפ סוף־סוף הצליח כי וייצמן

ו מודעי יצחק ח״כ את טר
 ראשי אלישר, אליהו את

מ בליכוד, ההסברה מחלקת
 אחרי שיום אלא תפקידיהם.

 השניים חזרו התפארות אותה
לעבודתם.

 הוזמנו, מסיבה לאותה 8!
עיתונ גם אישי-ציבור, בצד
 מנהל-הט- ביניהם רבים, אים

מנ צוקרמן, ארנון לוויזיה
עי פינסקר, חגי ד,ל־הרדיו

 קוטלר, יאיר הארץ תונאי
 כן־ישי רון ,כתב-ה,טלוויזיה

 עיתונאי קבוצת בלטה ואחרים.
 את שכללה אחרונות ידיעות

 ו- מוזס נח העורכים, שני
העי ואת יודקוכסקי, דב

לעו רייכר. גידעון תונאי
 עיתונאי בהיעדרם בלטו מתם

 וייצ־ עזר על־כך העיר מעריב.
 של המסיבה זו ״היום :מן

נע הבא בשבוע הכפול. הלוח
״.4 ללוח מסיבה רוך

כ- לכהן שהספיק לפני 8

לשחקו־ טוב במזל שעבר, בשבוע נולד,ברקן רועי
נילי. ולאשתו ברקן יהודה הקולנוע

 המאושר האדם הוא כי טוען זכר, לבן מכל יותר שהשתוקק ברקן,
 כבר והיא מאושרת, נילי של 4ה־ בת בתה פולט, גם בעולם.
 השלישי ביום הגמדים. ושיבעת שילגייה על הפעוט לאחיה משפרת

ושע רועי, של ברית־המילה טכש נחוג בבוקר 8.00 בשעה שעבר
 להיות כדי לארצות״הברית, הטרי אביו טש לאחר־מכן תיים
בניו־יורק. לופו שירטו של האמריקאית בבכורה נוכח


