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ל בנו סי ■צחק ש  קופת את הביא לי
דיין למשה תרומה לתת בדי שלו החיסכון

 דרור הליכוד לח״כ !■
 עם היתקלות היתד! זייגרמן

 סכידדר, מנחם הכנסת, יו״ר
 הח״כ של לבושו צורת ביגלל

 תמיד הלבוש סבידור, הצעיר.
 מקצין- ביקש רב, בהידור
 תשומת־ליבו את להעיר הכנסת

 לא שהוא לעובדה זייגרמן של
 הכנסת למיזנון להיכנס יוכל

 דד דהויים. ובג׳ינס בסנדלים
 את כנראה, שיתף, יושב־ראש

 וכשזו בעניין, רעיה אישתו
 לו העירה זייגרמן, את ראתה

המרושלת. הופעתו על היא אף

 סבידור לרעיה סיפר זייגרמן
 חודשים לפני ביקר שכאשר
בני סטודנטים בכנס אחדים
 בפרלמנט לביקור הזדמן גריה,

 חבר שהיה זייגרמן, בלאגוס.
מ סטודנטים של במישלחת

 כשהוא לפרלמנט נכנס ישראל,
 במכנסים ולבוש בסנדלים נעול

 בו, שהבחין השומר, קצרים.
 ד דרכונו, את לראות ביקש

 שדרכונו לו סיפר זייגרמן
 בדרכם המלון. בקופת מופקד

זהו בדיקת לצורך למישטרה,
 השוטר התעניין דרור, של תו

 זייגרמן, של למוצאו ושאל
מירו שהוא לו ענה וכשזה
 :השומר אותו שאל שלים,

 להיכנס יכולים אתם ״אצלכם
 שלכם?״ הפרלמנט לבניין כך

 בזייגרמן הביטה סבידור רעיה
 שם ״אם לו: האמרה בסיפוק

 בבניין הופעה על מקפידים הם
 רוצה אתה כאן אז הפרלמנט,

נקפיד?״ שלא
זייגר־ ממשיך זאת בכל 81

 בסנדלים בכנסת להופיע מן
דהויים. ובג׳ינס

 שלא שהודיע זייגרמן, 8!
 ״מיהו החוק בשינוי יתמוך

 אישתו, לאפי, ערך יהודי״,
 ל- צנועה. יום־הולדת מסיבת

 של חברים באו מיזנון־הכנסת
בעק סירבה ואסי בני־הזוג,

 מישהו גילה. את לגלות שנות
 הספר את כמתנה לה הביא
ש וציין וראינה, צאנה הדתי
ב האקטואלית המתנה זוהי

יותר.

ב זכתה זייגרמן אסי 81

 מראש- גם יופיה על שבחים
 בני־הזוג כשהגיעו הממשלה.

 בגין מנחם את לברך זייגרמן
ל בגין העיר הולדתו, ביום
 טוב טעם לך ״היה : דרור

 אשתך^ בבחירת
 התרחש אמיתי קרב 81
 לוועדת- הח״כים מינוי סביב

 הליכוד הכנסת. של הכספים
 רוב יהיה שלקואליציה דרש
 אחד, של ולא חברים, שני של

ה האחרות. בוועדות כנהוג
 דרש אך להסכים, נטה מערך

עדי בוועדה, שנציגו־הבכיר

 ל- כמישנה ימונה אמוראי,
 אגודת ח״כ הוועדה, יושב־ראש

כש לורנץ. שלמה ישראל,
 יורם שר־האוצר, כך על שמע

 שיסרב הודיע הוא ארידור,
 אול־ אהוד יזה. מעין להסדר
 לח״כ להסביר התנדב מרט

ש שפייזר, אליהו המערך,
 מכך .נובעת הליכוד התנגדות
 והוא מנוסה, הוא שאמוראי

ה פעילות את לשתק עלול
 ממה התברר השבוע ממשלה.

 הליכוד. אנשי חוששים בדיוק
 הוועדה שיושב־ראש מסתבר

 הסתיו חודשי את לבלות נוהג
 לורנץ של ובהעדרו בשווייץ,

 כמחליפו, אמוראי, על היה
 חומר של אדירה בכמות לטפל

 בחודשים י בממשלה שנאסף
 מיידי טיפול ושדרש האחרונים

 חשש ארידור בוועדת־הכספים.
 את לדחות אמוראי יצליח שמא
אח בשבועות הוועדה דיוני
 פעילות את לשתק ובכך דים,

לחב אמר כן ועל הממשלה,
ללורנץ שעושים ״או : ריו

 בכל שמונעים או ריתוק-בית,
 אמוראי של מינוי את מחיר

 ואכן, ליו״ר.״ מישנה לתפקיד
 בוועדה, חבר על ויתר הליכוד
 על המערך ויתר זאת ותמורת
לאמוראי. המינוי
 שקד עמי הסכסולוג 8
 במפתיע שבא גבר על סיפר

עירו אשתו את ומצא לביתו
 במאפרה, לצידה, במיטה, מה

הה הבעל ועשן. גדול סיגר
 ״מהיכן אשתו: את שאל מום

 עמום, קול הזה?״ הסיגר הגיע
״מ ענה: מהארון, שבקע
!״ הוואנה

לגב מעצבת־האופנה 8!
מאר גיטמן, דכורה רים,
 הארכיטקטית את בביתה חת

 זיווה הידועה הישראלית
 שנה 21 מזה החיה גרובר,

 מספרת זיווה בארצות־הברית.
 האחרונה בשנה זכתה שהיא
 למעצבי-פנים הראשון בפרס

 לארכי- הבינלאומית בתחרות
 בוושינגטון. שנערכה טקטים,

ה לקראת עיצבה, השאר בין
 שני של הפנים את תחרות,

ה את עיצבה מטוסי־נוסעים,
יונייטד חברת של החדש בית

 במאי־הקול- ולדבריה ארטיסט,
ל בה מתייעצים הגדולים נוע

סירטיהם. ולעיצוב תפאורה

 של בנו קילק, עמום 8,
 טדי ירושלים עיריית ראש

 מניו־יורק לארץ שב קול?[,
 לשבת מתכוון שהוא והודיע

ש קולק, בירושלים. דרך־קבע
 עכשיו עובד סופר, גם הוא
חדש. תסריט על

ח הפרופסור 8! פ  ש
 מחיפה, המערך ח״כ וייס,
 אחרים לח״כים שבניגוד טוען,

 כתוצאה יותר מרוויח הוא אין
 פי על חבר־פרלמנט. מהיותו

 לקבל רשאי ח״כ אין החוק
 אחר. ממקום־עבודה משכורת

מש והפסדתי לכנסת ״באתי
 שבא מי זאת, ולעומת כורת,

 של תואר בעל כשהוא לכנסת
 הח״כ להתעשר.״ בא עורך־דין,

 לוועדת־חוקה- נבחר המזוקן
 ויישב הכנסת, של חוק־ומשפט

עורכי־הדין של לצידם שם
 גוה, עקיכא שילנסקי, דם

 משה אלוני, שולמית
 וירשוכסקי, מרדכי שחל,

 מילוא, רוני קולם, אליעזר
הרצוג. וחיים זייגר יצחק
 חיים של מקורביו 81

 מן שנפילתו טוענים ,כר־לם
 בבית- לאישפוזו שגרמה הסוס,

 בתל־השומר, שיבא החולים
 שאמר דברים בעיקבות באה

 שנפצע לפני סוסים. על בר־לב
 יפים, בהחלט הם שסוסים אמר

 מחמורים, טיפשים יותר הם אך
 בציבור. הרווחת לדיעה בניגוד

יופיים את להעריך הציע הוא

 של חוכמתם ואת הסוסים, של
אומ בר-לב מקורבי החמורים.

 יכול הוא אין שעכשיו רים
טיפש. לסוס בטענות לבוא
שיל ירושלמים עשרות 81

 עבוד כל־אחד לירות 600 מו
 לכבוד במסיבה להשתתף הזכות

 שנערכה באב, ט״ו חג־האהבה,
ב בירושלים, הנשיא במלון
 אולם שעברה. השבת מוצאי
 נאלצו בלילה עשר לשעה סמוך

 בעל להפסיקה. המסיבה קרואי
מ חזר שיף, חיים המלון,
 ראש־המפד של בביתו מסיבה
הו יום לכבוד שנערכה שלה,
 היה שיף בגין. מנחם של לדתו
 ביניהם חירות, בעסקני מלווה

צי מרדכי שר-התיקשורת
הלו ״המישפחה חברי פורי.
 מסיבת- את להמשיך רצו חמת״
המו השירים את ולשיר בגין

 ה־ המוסיקה אך- להם, כרים
 שיף להם. הפריעה קיצבית

 רות המסיבה, למארגנת הורה
להפסיקה. גלזר,

 ראש־ שקיים בפגישה 8|
 של ועד־החירום עם הממשלה

 לגולל שבאו הארכיאולוגים,
 ההטרדות שרשרת את לפניו

 את חרדיים חוגים שמטרידים
 להם אמר בעיר־דויד, החופרים

 כ- הסתיר, שלא בחיוך בגין
 ״לעם־יש־ התמרמרות: ■נראה,

 מדוע בעיות. חסרות לא ראל
לח עכשיו, דווקא צריך, היה
לאדמה?״ מתחת אותן פור
 מתכוון ועד-החירום 8!

 מישאל לדוקטור לפנות
 ב־ אותם שייצג כדי חשין,

 להגיש עומדים שהם בג״ץ
 אשתו העליון. לבית־המישפט

 כיום מנהלת רות, מישאל, של
 המשתתפת ירושלים, קרן את

 בעיר־דויד. החפירות במימון
 כמישנה בעבר שימש חשין

כ לממשלה, המישפטי ליועץ
לבג״צים. מומחה
 ארוכים שבועות במשך 81

האר של בביתו הטלפון היה
 שילח יגאל הדוקטור כיאולוג
 למישרד בקשותיו כל מקולקל.

 הטלפון, את לתקן התיקשורת,
 שילה התפרסם כאשר עזרו. לא

 הוא עיר־דויד, פרשת בעיקבות
 למישרד־התיקשורת, שוב פנה

 בו שלו הטלפון תוקן והפעם
ביום.

 של הראשון הקורבן 8!
 כיל הוא עיר־דויד פרשת

 מבתי- אחד מנהל מרטין,
ל יצא הוא בירושלים. המלון
 במו לראות בעיר־דויד, סייר
 התחלק מדובר, מה על עיניו
נשבר. קרסולו ונפל.

 יצחק הלך כאשר 8'
 ח״כ עם פומבי לוויכוח ליובני
ה ש ה מ  עימו לקח הוא דיי

ב ארבע. בן רמי, בנו את
ל נדהם למקום־המיפגש בואו

 עימו הביא הילד כי היווכח
 ובה שלו, קופסת־החיסכון את

 כששאל מטבעות. עשרות כמה
 השיב זאת, עשה מדוע רמי את

 כסף. אוהב שהוא ״מפני הילד:
 חסרה ״לדיין אמר, מזה,״ חוץ
 לו לתת צריכים ולכן עין,

מתנות.״
ליב־ שאל ויכוח באותו 81

 מקבל היה אם דיין את ני
 עצמו שלו הצעות־השלום את

 דיין פלסטיני. ערבי היה אילו
מוחלטת. בשלילה השיב

 כן■ שדויד טען דיין 8!
 צדק בעשיית דגל לא גוריון

 בן־ הבחין לדבריו, לערבים.
ל היסטורי צדק בין גוריון
 לעם- הצדק שהוא ארוך, טווח

 שהוא מיידי, צדק ובין ישראל,
 קצר, ולטווח פרסונלי ממילא
הערבים. לטובת להיות שיכול

מבוער. שלו הימני שהפרופיל לו ואמר ימין, מצד אותו שצילם הצלם את עצרפאר מני
יטתובב. שהוא עד שימתין מהצלם וביקש ברצינות, לכן מתכוון שהוא טען הוא

״שלי הפוטוגני הצד את לצלם יבול אתה ״עכשיו :ואמר המצלמה, לעבר השמאלי צידו את הפנה מני !

2295 הזה העולם


