
 הוא שאין לרמוז כדי כרגיל,״
 שנבחר מי של לתחזיות מאמין

 של מערכת־הבחירות כמנהל אז
ידועות. והתוצאות הליכוד.

 בן בנו כשהתבונן אגב, 81
במהדו מיכאל, יבין, של 4ה־
שהבי המיוחדת, החדשות רת
 נאומו את ישיר בשידור אה
 קארטר, נ׳ימי הנשיא של
 גם ״מה, אמו: את שאל הוא

 בשביל עובד כבר קארטר
?״ אבא

מ שמע ידיו ייגאל 8'
 מזכירתו, כי מידידיו אחד

 כטלה (מיל.) אלוף־מישנה
ב רבות שנים התגוררה לדי,

 אותה מכנה הוא מאז חיפה.
מאריס״. ״סטלה

 אלא מההפגנות. ״מאוכזב״ היה
 אריה הממשלה מזכיר גם

מתביי לא הם ״איך נאור.
 שלהם?״ העלובה בהפגנה שים
 לגוש־ בהתייחסו נאור, שאל

 את אירגנתי ״כשאני אמונים.
 הביניים הסכם נגד ההפגנות

 לפני קיסינג׳ר, הגרי ונגד
 הפגנות אלה היו שנים, שלוש

ממש.״ של
 אותו של הערב בשעות 8
ס ח״ב בירך היום, ר־ חיי  כ

ג  דרכו על שניקרו אלה את ל
 על לו כשהעירו טוב״. ב״בוקר

 השיב: בוקר ולא ערב שזה כך
 הבוקר, עד כאן נשב ״אנחנו

הבר את מקדים פשוט אני אז
כה.״

 מכל כיותר הפעיל היה הממשלה, ראשבגין גשם
 ובהקשכה ביניים בקריאות חברי־הכנסת

 הממשלה שולחן שליד מושבו את עזב לא ראש״הממשלה לנאומים.
 של נאומה ובעת קלה, ולמנוחה לארוחת־צהריים להפסקה אלא
 בישיבה, להירדם שלא שהצליח למרות כהן. גאולה ממיפלגתו ח״כ

 פיהוקים של התקפים לבנין היו שעות, וחצי שבע־עשרה שארכה
בידו. פיו את כיסה לא גם עייפות ומרוב להתגבר, יכול לא שעליהם

מר לשעבר הרמטכ״ל 81
 ב־ פגש גור (״מוטה״) דכי

המ הכתבת את מיזנון־הכנסת
 דליה הנזישמר, על של דינית

 דליה על שכעס גור, שחורי.
 עליו, שפירסמה כתבה ביגלל

 איתה, לשוחח מוכן היה לא
מס לא יופי ״רק לה: ואמר

 של לעברו מיהרה דליה !״ פיק
חז ביניהם שיחה ולאחר גור,
 ובישרה: במיזנון לשולחנה רה

בי בסדר הכל לי, סלח ״הוא
נינו.״
 היה בלתי־נעים מיפגש 8!

 של מחלקת־החדשות למנהל
 עם יכין, חיים הטלוויזיה,

ר שר-הביטחון,  דייצמן, עז
 הכנסת. של המיוחד הדיון בעת

 :לו ואמר יבין את פגש וייצמן
 הא?״ כרגיל, מבריק ״וייצמן

 סיפר אחר־כך ורק הסמיק יבין
 כי ההערה, את ששמע מי לכל

 כ־ הבחירות, לפני שנה כחצי
בטלוויז ווייצמן את שריאיין

 יגיע הליכוד כי זה טען יה,
 העיר הראיון בתום לשילטון.

מבריק ״וייצמן יבין: כך על

 רחובות, עיריית ראש 81
 נראה רכטמן, שמואל ח״כ
מ בכנסת המיוחד הדיון בעת
 מהרגיל. יותר ומסודר סופר

 אתה ״מה :רכטמן כשנשאל
״במיו השיב: יפה,״ כך כל
הלכ בכנסת הדיון בשביל חד
 ברחובות, לספרית־נשים תי

אותי.״ שתספר כדי

 עטשי זיידן כח״ 8!
מ ידידים זוג לכנסת הזמין

 בפני אותם והציג אוסטרליה,
והתר החיעוך מישרד מנכ״ל

 ב- שמואלי, אליעזר בות,
התל שמואלי הכנסת. מיזנון

ה הידידה של מיופיה הב
 רקע ״על לה: ואמר אוסטרלית

ש רואים הח״כיות, של יופיין
בסבי ביותר היפה האשד, את

בה.״
ה לין, אמנון ח״כ 8!

עי ראש תפקיד על מתמודד
ה בשבוע הופתע חיפה, ריית

 כספיות תרומות לקבל אחרון
 אפילו בניין, מקבלני ניכרות
חיפה. תושבי שאינם מכאלה

ש מנחם  נאומו על בגין מנחם הממשלה ראש ממברכי היה ישראל, אגודת אישנח
למושכו, חזרה הנואמים מדוכן עכר שבגין בעת לפנות־בוקר. שלוש בשעה

 ממיפלגתו אברמוביץ הרב את הצידה לדחוק עליו היה אליו להגיע וכדי ידו, את ללחוץ פרוש ביקש
 הצבעת כי טענו בגין, לפני משתחווה כאילו פרוש כיצד שראו הכנסת, ליצני מרק״ח. וילנר מאיר ואת

לירות. מיליוני 5כ״ לאוצר בוודאי תעלה הממשלה ראש בפני פרוש של והשתחוותו בגין, עם ישראל אגודת

 הסיבה. התבררה יותר מאוחר
 שייבחר ברגע כי הצהיר, לין

מהכנ יתפטר העיר, לראשות
 הוא במקומו שיבוא מי סת.

 יושב־ראש שטרן, מרדכי
הקב הארצי. הקבלנים איגוד
 לכן יכנס, ששטרן רוצים לנים

 בבחירות בלין לתמוך החליטו
 מקומו את שיפנה כדי לעירייה,

שלהם. היו״ר לטובת
 יצחלו המדונה נשיא 8!

ב דעתו את מביע אינו נכון
 נבחר מאז פוליטיים נושאים
 טוכיה השחקן אולם כנשיא.
ר  לפחות נבון, את מצטט צפי

 שטחים. להחזרת הנוגע בכל
 ״אני נבון: אמר צפיר לדברי

 אבל הכל, את שיחזירו מוכן
מוותר!״ לא אני אופירה על
 לכלי־ חנות מנהלי אגב, 8׳

 בשבוע נדהמו, בירושלים בית
נכ בעצמו נבון כאשר שעבר,

 של בסכום ורכש, לחנותם נס
 כלי־זכוכית צמד לירות, 400

הז היום באותו וחומץ. לשמן
 גדול מלאי בעלי־החנות מינו
מציעים והם כלים, אותם של

 שיהיה ״כדי :ללקוחות אותם
לנשיא.״ שיש מה לכם

 מישלחת של שובה עם 81
 התגלה גרמניה, מבון, הכנסת

 הח״כים נפגשו בדיוק כיצד
אכ־ וירשדכסקי מרדכי  ו

 אש״ף. איש עם מלמד רהם
ש רייכר, גדעון העיתונאי

 זה הוא המישלחת, את ליווה
 השניים את לדבריו, שהסית,
והב אש״ף, איש עם להיפגש

 רייכר רב. פירסום להם טיח
 ״נפתלי :לווירשובסקי אמר
 הנציג עם נפגש ממפ״ם פדר

 מחרות קורפו חיים הרוסי.
 אם הפולני. הנציג עם נפגש
 של הנציג עם תיפגש אתה

 יכתבו העיתונים כל אש״ף,
!״עליך
 המישלחת נסעה כאשר 81

 על אל־ קברניט הזמין מהארץ,
 יצחלו הכנסת, יושב־ראש את

 לתא־הטייס. להיכנס שמיר,
 תא- כי וגילה סירב שמיר
 כבר פחדים בו מעורר הטייס

 שמיר סיפר שנה. 30מ־ למעלה
הבריטים ״כאשר :לקברניט

 לגלות אותי ושלחו אותי אסרו
 אותי השכיבו הם באריתריאה,

 בתא־הטייס שעות 12 במשך
 בידי קשור כשאני המטוס, של

 מאז הריצפה. מול ופני וברגלי,
 של לתא־הטיים נכנס לא אני

מטוס.״
 שהוא גלם, דויד ח״כ !■
 את שחקרה ועדת־הכנסת יו״ר

הס בארץ, בבתי־הכלא המצב
 לחשוב מקובל ״בגרמניה ביר:

 הם רימון של המאסר שתנאי
ה תנאי לעומת אבל גרועים,

 בארמון, חי כושי בארץ, מאסר
 ישראל אסירי כל על והלוואי

כאלה.״ מאסר תנאי
בכנ ■דימונה אנשי שני 8!

 יצחק התעשייה, שר סגן סת,
לרא המערך ומועמד פרץ,

 ח״כ דימונה, עיריית שות
 איזו נשאלו אמיר, ז׳אק
 שר סגן — יותר טובה כהונה

לה סירב פרץ עיר. ראש או
 :הסביר אמיר ואילו שיב.

 אבל יותר, טוב זה עיר ״ראש
 שר סגן להיות לי להציע תנסו

אסכים.״ אני —

8 8 7 י1 ך ! | |  בורג יוסף חד״ר ושר־הפנים לנאום, מאזין למצלמה) הגב (עם שרון אריק בעוד 711|
 עיניהם את לעצום שלא הבכירים השרים ארבעת יכלו לא תנ״ך, בספר קורא 11 #111/1 111

 ״לשכב״ ממש לעצמו הרשה דיין בעוד המליאה. באולם ארוכה שעה ישן דיין משה קלה. לתנומה
 השרים שאר כאשר הרי מימין), תמונה (ראה הממשלה שולחן ליד היה לא איש כאשר בכיסאו,

 שבגין בעת ביותר פעיל שהיה ידיו, ייגאל נרדם. וכך ידו על ראשו את והשעין התיישר, לידו נמצאו
 עוצם בגין היה שבהם בודדים רגעים באותם קלה תנומה לחטוף בכל־זאת לעצמו הירשה לידו, ישב
זקוף. ראשו את השאיר הוא אולם קלות, תטמות חטף ארליך שימחה שר״האוצר גם ונח. עיניו את

2144#7 הזה העולם


