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ה פ1סק את החמיצה כהן גאולה העיתונאית  ח״
ר בין ר זיו ואליעזר ד שול בביה״ס הבחינות את עב כו הלי

 ח״כ נקלע מוזר למצב ׳81
 שהיה זיגר יצחק הליברלים

 בכנסת הדיון בעת לנאום צריך
 לתיאום המישרד הקמת על

 יעקב השר בראשות כלכלי,
 טרוד שהיה מכיוון מרידוד.
 שבה ועדת־הכספים בישיבות

 החטיבה של ובישיבה חבר, הוא
 הספיק לא בליכוד, הליברלית

 הדיון בזמן כתוב. נאום להכין
 יושב־ראש לסגן ׳ניגש הוא

 מאיר ח״נדחירות הכנסת,
 שימחוק ממנו וביקשו כהן,

 מרשימת־הנואמים. שמו את
ג סגךהשר אליו ניגש  דו

 לא שכך לו והעיר שילנסקי
 שידבר מהליכוד איש נשאר
 זיגר לא־נעים. מצב וזהו בדיון,
 וביקש כהן למאיר שוב ניגש
 המחיקה את שימחוק ממנו

 חד״ש ח״כ ובעוד הקודמת,
 רשם הוא נואם, מוכי טופיק

 כשהיה לנאומו. ראשי־פרקים
 ידד השתנו לבמה לעלות צריך

 והקואליציה באולם סי־הכוחות
ההצ את לדחות לא החליטה

 שיוותר מזיגר ביקשו ואז בעה,
לנאום. זבותו על
 ח״ב טען דיון באותו 8!

ך דב המערך,  ש־ מאיר,כ
כל לתיכנון ממשלתי מישרד

 כביכול, בסתירה, עומד כלי
 ראש ליברלית. כלכלית לגישה

שישב בגין, מנחם הממשלה

 שעבר השלישי ביום שהתקיימה הפומבית למכירה באה (מימין), דוגמנית״הצמרת, 1||'י1|
עור. לבגדי מיפעל מבעלי פילופ, גיי בעלה, עם ביחד בתל־אביב, ״הילטון״ במלון י •

 יהודית למוסיקה אורקולית סיפריה להקמת קודש היו ושהכנסותיה נתן, אייבי שיזם במכירה,
 בארצות״הברית. המתגוררת לב, עדנה הזמרת חברתה, את חוה פגשה שברמת־אביב, בבית״התפוצות

 ממנה ביקש שניה, לקנות כשרצתה אחת. תמונה רכשה האמריקאי, בעלה עם למכירה באה עדנה
ליבם. את לסעוד לפואייה יצאו המוזמנים כשכל באירוע, בהפסקה צולמו השתיים תגזים. שלא בעלה

 הבחין ישיבה באותה 81
ש שריד יוסי המערך ח״כ

 שפייזר, אליהו לסיעה, חברו
 שריד כהרגלו. מהאולם, נעדר
 יושב־ראש של לעברו קרא

 שחל, משה בכנסת, הסיעה
ה ח״כים שיענישו יתכן שלא

 מהאולם, בהפגנתיות נעדרים
 שאינם במי גם שיטפלו מבלי

 באותה בכנסת. כלל מופיעים
 של יריבו גם נעדר ישיבה

 מזכ״ל־המיפ־ לתפקיד שפייזר
 מיכאל קרא בר־לב. חיים לגה

 את מקזז ״שפייזר ,בד־זוחר:
בר־לב.״

 עד האולם את וחצה הבימה
 נשמעו לא מקומו. את שתפס

 היטב נשמעו אך מחיאות־כפיים,
האח ומהשורות התלחשויות,

 כדי י הצופים התרוממו רונות
לראותו. להיטיב

אה השר של במישפטו 8'
 הסניגור, חקר אבדחצירא, רון
 מישרד־ נציג את כספי, רם

 בפתח־תיקוה גם ״האם הפנים:
 העד ו״ גמילות־חסדים קרן יש

ה של שמה ״מה ״כן״. ענה
 והעד הסניגור, שאל ״1 קרן

 פרקליטת שרה.״ ״קרן השיב:
 שרה עורכת-הדין מחוז־המרכז,

 התביעה, נציגת פירוטח,
 לשופטת פניה מיד היפנתה

 אופטרובסקי־ ויקטוריה
 על אינה ״הקרן ואמרה: כהן
!״שמי

 יוסף! השר כשחזר 81
 בווינה, מביקור לארץ וסורג

 סיעתו לחברי לגלות הסכים לא
 ׳קאנצלר עם שיחתו פרטי את

 קרייפקי, ברונו אוסטריה
 העובדה בציון הסתפק אלא

 אש״ף, על שוחחו הם שכאשר
 מילחמתה שקשיי בורג הסביר

 נובעים בפלסטינים ישראל של
 שיטה אותה נוקטים שהם מכך
 ידיעה. הכותבים עיתונאים כמו
 חמשת את לישראל קובעים הם

 ה־ המתי, המה, המי, הממים:
ה ניהול של והמקום מדוע
איתם. מאבק
 גאולה התחייה, ח״כ 81
 הקודם שבתפקידה מודה כהן,

 היתה היא כעיתונאית הקודם
 אותה שעניין ומה ביותר, גרועה

במים־ אידיאולוגיה. רק היה

ב מאורחי־הכבוד אחד 81
 ב־ שנערך יהדות-לוב, ערב

 היה בתל־אביב, היכל־התרבחז
 אהרון והקליטה הרווחה שר

 מארוקו. יליד אבו־חצירא,
 לאולם בגפו שבא אבו־חצירא,

 התוכנית. תחילת אחרי הגיע
שליד הדלת דרך נכנם הוא

 כל את המכסה אחד מציור המורכבת יוצאת״דופן, תערוכה פתח צעיר, צייראוו יצחק
 גבי על יסמן שהוא יופה, אורי על" ״אל לקברניט הסביר הוא הגלריה• קירות

 לבעליו. זה חלק יעביר התצוגה ובתום בו, מעוניין שהקונה החלק את מיסגרת, בעזרת התמונה,
(מימין). מיזרחי בצלאל במפתיע הגיע הכבוד, אורח ציפורי מרדכי היה שבו למעלה) (בתמונה לפתיחה

ל קרא שולחךהממשלה, ליד
 הארוך הנאום ״בכל עברו:

 המילה את שמעתי לא שלך
 :בן־מאיר לו ענה סוציאליזם.״

 את מחביא לא שאני רק ״לא
 זו.״ במילה גא אני אלא זה,

 כרוז- ״בשום בגין: לו השיב
 (אליעזר) האדון של תעמולה
 המילה הופיעה לא ז׳ורכין

 נשאר לא בן־מאיר סוציאליזם.״
 עבר שהוא תשכח ״אל חייב:

.״1977ב־ שלכם בית־הספר את

2309 הזה העולם




