
שסע ברחו הח״בים ה ר1אריד אביבה מ. נ״ יגז■5 קול ל ב שם תרומות מ  ב
ה בעבר נעצר להפגנות. המתנגד קליינר. ומיכאל בעלה בלתי־ בהפגנ

הממ חברי של הבנתם 1
 בלבנון בנעשה והח״כים שלה
ה בקרב לבדיחה הפכה כבר

 למיבחן עמד עתה לוחמים.
או מהם. כמה של אומץ־ליבם

 חכ״י אח שהסיע כתום, טובוס
 לביקורת־המדי־ ועדת־ד,מישנה

 המוסיאון במחסום הופיע נה,
נמ שם ביירות, מערב בצפון
מהאו ישראליים. צנחנים צאים

 ובנות- ח״כים בו שהיו טובוס,
ק הח״כים ירדו ליווייתם, א ז׳

 נוסעי ישנו יומיים שנמשך סיור
 ח״כי בשקי־שינה. האוטובוס

 את החרימו שבוועדה הליכוד
 ח״כי אליו יצאו וכד הסיור,
 המפד״ל, וח״כ בלבד המערך

אבטכי. אליעזר

 שר- של חיו על איום 1׳
הש רידוד, א יורם האוצר,

 פפח שר־החקלאות, סגן מיע
הנ בישיבת גרופר. (״פייסי״)

חת־ הליברלית, המיפלגה הלת

 הגיב גרופר של לצידו ישב
 ידגים שהוא ״פחדתי אחר-כך:

עלי.״ זאת

 בוועדת־הכספים בדיון 91
האינפלצ מיסוי חוק בעניין

 לחברי־הווע- ארידור אמר יה
 תיסגרו הפגרה, ״למרות דה:

 הדיון את שתסיימו עד בחדר
באו האינפלציה.״ חוקי בשני

ו מהחדר, תיכון יצא רגע תו
כך בידו. נשארה הדלת ידית

 גם הוזמן שאליו חברתי, באירוע אורחת היתה מקליפורניה יהודיה תיירתרייו אודרי
 מאחד פרח רייף לקחה למקום, נכנס כשהוא בגין. מנחם ראש״הממשלה,

 ואחרי מקבלת־הפנים, התרגש ראש־הממשלה ביגדו. לדש אותו והצמידה לבגין ניגשה ■זשולחנות,
הולצברב שמחה עומד (למעלה) ביניהם (למטה). איתה אתנשק מוצאה, ומה האורחת מיהי שבירר

ב אמיר, ק ע  מהמערך, גיל וי
הלו ידי את ללחוץ התחילו

 היו יריות. נשמעו לפתע חמים.
 ה־ שירו נ״מ תותח פגזי (נלד,

 לעבר העיר, ממערב זלסטינים
 ב־ העומדים כל ישראלי. מסוס

 הפא־ אנשי הצנחנים, !חסום,
 הרימו לבנונים, ואזרחים (נגות

 ה־ אם לראות כדי ראשם *ת
 לעומת הח״כים ייפגע. !טוס
מהיר מוות עד שנבהלו יאת,
 לאוטובוס לחזור מיהרו ות,

 שניות, תוך מהמקום ׳נעלמו
ב־ החיילים. של צחוקם *קול

 שר- שאמר לדברים גרופר ייחם
ה של בוועדת־הכספים האוצר
 הליברלים, ח״כ כאשר כנסת.

יתנ שהוא הודיע תיכון, דן
האינ המיסוי חוק להעברת גד

 :ארידור לו אמר פלציוני,
ה גופתך!״ על יעבור ״החוק

 הוא לי ״אילו :פייסי כך על עיר
 שתי נותן הייתי כך, אומר היה

 חבריו בפומבי!״ סטירות־לחי
 חששו לצידו, שישבו פייסי של
 שר־החקלאות כשסגן פחות. לא

 וידיו התכווצו, פניו זאת אמר
ש הח״כים אחד מזעם. רעדו

 בחדר, כלואים הח״כים נשארו
רצונם. למרות

8  בעניין שהתפתח בדית 1
 ח״כ אמר המיסוי, חוק

 :נחמקין אריק המערך
 בארץ, מם שילם לא שכיר ״אף

נ משכורת מקבלים כולם כי
 נפתלי לסיעה, חברו טו.״

 :אמר כור, מנכ״ל בלומנטל,
 חברה בשום מניות אין ״לי

 מערך ח״כ לו העיר תעשייתית.״
 ״בלומנ- :זכאי יחזקאל אחר
שר־אוצר.״ תהיה עוד אתה טל,

 תהיה. לא ״לעולם :תיכון הגיב
 בחרו חבריך אך סיכוי, לך היה

 כמועמד,״ המפוזר בפרופסור
 לפרופסור מתכוון כשהוא
בן־שחר. חיים
 גם הופיע דיון באותו 8
 גייגר. דם מס-ההכנסה, נציב
המי שחוק שלמרות טען הוא
 לא עדיין האינפלציה בתנאי סוי

ש הראשונים בכנסת, הועבר
 ״חברי הם כסף, עליו עושים

הת שהוא הסביר הוא הלהקה.״
 לשעבר, שר־האוצר לסגן כוון

 ולמישנה פלומין יחזקאל
 הלפרין, דג לשעבר, לנציב

לפ בתשלום הרצאות שנותנים
ה מהות על סגורים פורומים ני

חוק.
 בוועדת־הכספים בדיון ■

 לתעשיות איזור הקמת על
 המערך ח״כ דחה מדע, עתירות
 הרעיון את נחמיאס אהרון
 המערבי. בגליל יוקם שהמרכז

מא׳ הקונספציה על חולק ״אני

חוקית
 שר־ה־ של כאשתו עצמה ציגה

מבק היא אחרי־כן ורק אוצר,
סי לא עדיין איש תרומה. שת
רב.

 שאל ראיונות בערב ■
מי חרות, ח״כ את פאר !מני
 החוק הצעת אם קלייגר כאל
 ח־ בשעת הפגנות לאסור שלו
 טען, קליינר מהפרק. ירדה רום

 משום בעינה, עומדת ׳!וההצעה
 להפגין. צריך לא חרום שבזמן

ש הוגן לא ״זה פאר: לו אמר
כש כזאת. הצעה תעלה אתה
 רק לא באופוזיציה, היית אתה

 הממשלה מעשי נגד שהפגנת
המ של הקשים הזמנים באחד
 פאר נעצרת.״ גם אלא דינה,

 קליי- הפגין 1975שב־ הסביר,
בירו דויד המלך מלון מול נר,

 האמריקאי שר־החוץ נגד שלים,
הדיו בזמר קיסינג׳ר, הגרי

נווה־ ,לנשים בית־תכלא מנהלתאפשטיין רעיה
 להפגת במגיפה מנופפת תירצה,

 הוועדה חבר סערן צנועה, במסיבה אורחת חיתה אפשטיין החום.
 פרוייקט לכבוד בן־סימחון, שאיל ההסתדרות, של המרכזת

 מאמץ כל עשתה בית־הכלא מנהלת אסירים. לשיקום סטודנטים
המניפה. עם עיסוקה בשעת אותה תקלוט לא שהמצלמה

 בצפת, גר אני שהרי צ׳ ועד
 הפרוייקט את להקים יש ולכן
 עיריית ראש הוא נחמיאס בה.״
צפת.
 שר־האוצר, של אישתו 8

כנ למדה ארידור, אכיכה
ב ממשי שימוש לעשות ראה

 נרתמה היא בעלה. של תואר
 דויד שמפיק הלב, מכל לרעיון

 במיסגרת מרגלית, (״דודו״)
הר צבעי כל ב׳ רשת תוכנית

 כספים גיוס — מטרתה שת.
 יק- רפואיים מכשירים לרכישת
 לצורך לבית־חולים. רי־ערך
ב אביבה משתמשת עבודתה
המ ליגגת, לימור מזכירה,
ו פיננסיים למוסדות תקשרת

 אביבה בשם שונים תעשייתיים
 ארי- לוקחת כאשר ארידור.

 מקיף בתיכון מורה שהיא דור,
מ היא השפופרת, את ביהוד,

 בסיני. הסדרי־הביניים על נים
 שהיתר, משום אז נעצר קלייגר

 הגיב בלתי־חוקית. הפגנה זו
המ מתחקירו שהופתע הח״כ,

נעצר ״לא המראיין: של קיף
לנ הועלתי נתפסתי. רק תי.

שוחררתי.״ ואחר־כך יידת

אר דויד הסירסומאי ■
 הליברלית המיפלגה פעיל מון,
ב התמיכה הפגנת כי טוען,

 בכיכר־מלכי- שנערכה ממשלה
 הוא דולר. 430 לו עלתה ישראל
 בין שהיה כמי שהוא, מספר

 נאלץ העצרת, של המארגנים
 ליום לישראל שובו את להקדים
מו מוצאי־שבת, תחת השישי,

 תאריך שינוי ההפגנה. קיום עד
דולר. 430 לו עלה החזרה

והטכנולו הפיתוח שר 8
ל גיה, כ מן, יו א ש- סיפר נ
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