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ה שבית־המישפט אחרי !■
 טיסות שהפסקת קבע עליון

ל נתונה !תהיה בשבת עד אל
ה של ועדת־הכספים החלטת
 המערך חברי החלו כנסת,

 הליברלים על ללחוץ בוועדה
 בהצבעה, שיימנעו לפחות שבה

ה סגירת על בוועדה שתהיה
 המערך ח״כי בשבת. חברה
 רון נחמקיןואימרי אריק

ו תיכון דן לעמיתיהם פנו
 להניעם וניסו זייגר יצחק

 כלכליים משיקולים שיצביעו
 אגודת־ישראל, דרישת נגד

 להפלת יגרום שזה ברור באשר
 להם סיפר זה בעניין הממשלה.

 חבר־ היה שבאנגליה זייגר
 לו אמרה שהאופוזיציה פרלמנט

 ותצביע גבר ״תהיה הזמן: כל
 הוא אחת פעם ו״ הממשלה נגד

 נפלה קולו ובעזרת זאת, עשה
 לאופוזיציה בא הוא הממשלה.

 אתם מה ״נו, לעמיתיו: ואמר
 הא?״ גבר, אני עלי, אומרים

פרא אתה ״לא, :לו ענו והם
!״ ייר
 ששר־החקלאות אחרי ׳8!

 נגד התבטא אדליד שימחה
 הקואליצ־ ההסכם סעיפי יישום

 אגודודישראל, עם שנחתם ידני
 ראש־ במישרד סגן־השר העיר

 שזה קי, גס שיל דכ הממשלה,
 בין השותפות את לפרק הזמן

 אליו פנתה וחרות. הליברלים
 דורון, שרה הליברלים, ח״כ

 אתה דב, זה, ״מה באידיש:
 זייגר, העיר ״1 הכלה את משלח
 את ״מה :בקירבתם שעמד
?״ נותנת לא הכלה אם רוצה,
■ שי ח״כ כשהתבקש ;

רובינשטיין, אמנון נון.
ה צעדיו על דעתו את לומר

 :ענה הוא :ארליך של אחרונים
 בכלל הוא מה מבין ״איני
 אמר שהוא זוכר אני אומר.

 חושב לא שהוא בטלוויזיה פעם
 מה אומר ולא אומר שהוא1 מה

חושב.״ שהוא
מ לא בארץ כשביקר ■1

 דובר קארטר, הודינג כבר
 בימי האמריקאי מישרד־החוץ

 ׳ימי ג הנשיא של כהונתו
 את כשראה נדהם קארטר,

 המערבית. בגדה ההתנחלויות
 אל" בית־לחם, עיריית ראש
 לסיור אותו לקח פרייג׳, יאס
הפ ושם גילה, החדשה בעיר
 תקופת1 ״׳בכל :קארטר ליט

שההתנח בטוח הייתי כהונתי
 מורכבות הישראליות לויות

 להזיזם שניתן מקאראוואגים,
!״עת בכל

 שר־התיירות, אשת ׳9
שתפ מגלה שריר, ריבקה

 מאפשר אינו בעלה של קידו
 הייתה ׳שהיא כפי לנהוג לה

מש שהיא מספרת היא רוצה.
 בעלה, אך ג׳ינס ללבוש תוקקת

מת לא שזה חושב אברהם,
לאשת־׳שר. אים

 היא בעלה עם יחסיה על 9
 -למישפחה בת שהיא מספרת

 היא ילדים. שישה של ענפה
ו לכולם, לדאוג רגילה כבר

 רגישה. ופחות עירנית, להיות
 רגיש יחיד, כבן בעלה, ואילו
נו היא להרגיעו וכדי מאוד,

ארוכות. עימו לשוחח הגת
יל ארבעה לבני־הזוג 9
 בעוד האם, לדברי אך, דים,

 גירעון, ובנה, דפנה, שבתה,
 ולמה לביקורת, רגישים אינם

 אביהם, על בעיתונות שנכתב
ב המשרת דני, שבנה הרי

 מופנם. מאוד טיפוס הוא צבא,
 ידיעה שמתפרסמת פעם בכל
מסתו החיילים כל אביו, על

 שלא חש והוא סביבו דדים
 אחד ביום אס לדבריה, בנוח.

 בפירסום לרעה שמו ישורבב
 לד, אין לאביו, הקשור כלשהו,

 י רגשית פגיעה לו שתיגרם ספק
ממשית.

 שנפתלי יודעים מעטים 1
 ב־ הישראלי הקונסול לביא,

 ימינם יד שהיה מי ניו-יורק,
 של ואחר־כך דיין, משה של

שוב ואחר־כך פרם, שימעון
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