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שמיר? של בשפם! יש שערות וכמה אטום

 מיגבעת וחבוש שחורה חליפה לבוש1מריחו: יעקב
 על רחוב קריאת לטקס הגיע שחורה,

 הגיע מרידוד פרופט. צבי אהרון הראשון הבית׳רי של שמו
 אחר, בטקט לבן קודם קלה שעה שנכח אחרי אשתו, עם למקום

 היו במקום אלטלנה. האוניה לטיבוע שנים וחמש שלושים לציון
 בגין, מנחם ראש־הממשלה פרופט, של אלמנתו למרה, נוטף גם,

 המישפחה מן אחרים וחברים ארנט משה(.מישהי׳) שר־הביטחון
השלט. מעל הלוט פרופט מרה גילתה הטקט בטיום הלוחמת.

 מנחם הכנסת יו״ר ■
 הדיונים באחד קלט סבידור

 גן־ יהודה סגן־שר־החוץ את
 אחד עם משוחח כשהוא מאיר,

 אולם בתוך מחברי־הכנסת
 ״אדוני לעברו: וקרא המליאה

 את תעשה אולי סגן־שר־החוץ,
בחוץ?" זה

 שנערכו הדיונים באחד ■
 ישבו המליאה באולם השבוע
גולד ופינחס מילוא רוני

 ניגש ביניהם. ודיברו שטיין
 עם פת גידעון השר אליהם
 להם להראות ורצה בידו, עיתון
 ליו״ר. כשגבו עמר הוא משהו.

 ״אדוני סבידור: לעברו קרא
 פניך את לראות מבקש אני השר,
 פת גבך.״ את 3ולא היפים

 של השני הצד מן הלך הסתובב,
 העיר לידם. והתיישב השורה
 הוא ״אם לסבידור: מילוא

 ליד לשבת יכול הוא איך ליברלי
גולד פינחס ח״ב גולדשטיין?"

 למיפלגה הוא גם שייך שטיין
הליברלית.

 שהתקיים הדיון בעת ■
 עלה הרופאים, בעיית על בכנסת

 מילוא רוני ח״ב לדוכן־הנואמים
 היום. לסדר הצעה לקרוא ועמד

 ח״ב למעשה הגיש ההצעה את
 מילוא: אמר רייסר. מיכה

 ח״ב של במקומו כאן ניצב ״אני
 שלו, היום לסדר ההצעה רייסר.

 חולה שוכב רייסר ח״ב אבל
 אין רופאים, שאין ומאחר בביתו

 תרופות, לקבל באפשרותו
 את להגיש הנה ולבוא להבריא
הצעתו.״

 דיון נערך החמישי ביום ■
 הליברלית 'המיפלגה בהנהלת

 מוניציפאליות. בחירות בעניין
 על דובר הדיון במהלך

 לראשות לין של מועמדותו
 את הסיר לין חיפה. עיריית

 חשבו והחברים מועמדותו
 לחזור אותו לשכנע ניתן שאולי

 שבכל הסתבר אז מהחלטתו. בו
 המועד כי ניתן, לא הדבר מיקרה
 חלף. כבר המועמדות להגשת

 קולם: אלי ח״ב כך על העיר
החוק לשינוי לדאוג אוכל ״אני

ש־ הפנטת, מליאת בישיבת 1בגין מנחם
בממ אי״אמון בהצעות דנה ]____________

ה טופרי ההצבעה. עת הגיעה הישיבה בטיום שלה.
שפייזו. המערך וח׳ב מילוא הליכוד ח'כ היו קולות

 בתמונה נראים והם ביחד הקולות את מנו השניים
 כשטגנו, הממשלה, ראש של לעבת מצביעים כאילו

 לא אי-האמון הצעת לעברו. מביט ארליך שימחה
המליאה. אולם את ועזב בגין קם ובטיומה התקבלה

111*1 ! ! |1 1ו |* ך ן  הליברלים פורום שוב התקיים השבוע ן
ברמן. יצחק השר-לשעבר מארגן שאותו |1 1111 #1\ 11\

 השבוע מטויים. נושא על להרצות אחר אורח ברמן מזמין פעם בכל
 ההרצאה מילחמת-לבנון. מאזן על להרצות שרון אריאל את הזמין

 שרון השר ריק. האולם עדיין היה זו בשעה אך שבע, לשעה נקבעה
 לא הוא מאנשיו. להודעה והמתין לאולם, מחוץ אחר, במקום חיכה
 בתמונה, מאחוריו הנראה דן, אורי ועוזרו, ריק לאולם להגיע רצה

 קרה כבר מלא. יהיה כשהאולם רק להגיע יכול שהוא לו הודיע
ריקים. אולמות לפני להרצאות הגיע שרון אריאל שהשר בעבר

 ח״ב לו ענה אורכה." לו ולתת
 אפשר כך ״אם זייגר: יצחק
 יהיה שהוא חוק ישר לחוקק

העיריה.״ ראש

 השתתפו: ישיבה באותה ■
 כספי, יצחק קטכי, יצחק
 מודעי, יצחק ננר, יצחק
זייגר. ויצחק כרמן יצחק
 ״אפשר זייגר: יצחק העיר

 יצחק." חטיבת כליברלים להקים
 פלומין: יחזקאל לו ענה

 גם להקים אפשר נגד ״כמישקל
 הכוונה יחזקאל." חטיבת

 ול־ עצמו פלומין ליחזקאל
 עיריית ראש הרמלך, יחזקאל
 חבר גם שהוא רחובות,

כליברלים.
 ח״ב העלה הרביעי ביום ■

 הצעה ויינשטיין אריאל
 בעניין הכנסת של היום לסדר
 לערוך והציע נעדרים, ילדים
 העלה הוא בנושא. יסודית חקירה

 לסדר הצעה אחרי הצעתו את
 היה האולם ואז קרפ, דו״ח בדבר
 כשעלה לפה. מפה מלא

 האולם התרוקן לדוכן, ויינשטיין
 בלבד. ח״כים שלושה בו ונשארו
 כורג 5יוםן השר עלה אחריו
 כנסת היו״ר, ״כבוד ואמר:

 שבח ח״ב לו העיר נכבדה...״
 נכבדהרלא ״איפה ממקומו: וייס
 בורג: ענה נכבדה.״ ולא כנסת

 בורג יוסף ד״ר בו שנמצא ״מקום
מקום הוא וייס שבח ופרופ׳

 עוד יצא מדברים, בעודם נכבד."
 אמר ואז האולם, מן כנסת חבר
 על מדברים אנו ״בעוד וייס: ח״כ

 בסוף נישאר הכנסת של כבודה
שנינו." רק

 ומישפט חוק חוקה בוועדת ■
 תהליך השלמת על דיון התקיים
 זכויות חוק־יסוד של החוקה
 המערך של חברי־הכנסת האדם.
 חברי־הכנסת כי הרגישו ושינוי

 כל־כך לא הקואליציה של
 תהליך בהמשך מעוניינים
 שבח ח״כ כך על העיר החקיקה.

 הוועדה מכל עושים ״הם וייס:
ואיטלולה.״ חוקה
 עוסק יעקובי גד ח״כ ■

 בכתיבת שלו הפנאי בשעות
 עודדו אנשים שלושה שירים.

 מנחם סיפרו: את להוציא אותו
 ויאיר ויזלטיר מאיר פרי,

 את שהוציא אחרי הורוביץ.
 מכמה תגובות קיבל סיפרו

 ״אני לו: אמר זך נתן אנשים.
 יהושע איים הסופר נפעם."

 לכתוב יודע ״אתה לו: כתב
 מתוחכמים ליריים, יפים, שירים

 תהיה אם אמיתיים. ובעיקר
 כותב שאתה כמו שר־אוצר

 הזאת.״ למדינה עתיד יש שירים,
 לו; אמר בן־אהרון יצחק

צפוי." ובלתי ״מרענן
 של ועדת־הכלכלה יו״ר ■

 סיפר יעקובי, גד ח״כ הכנסת,
הוא שמיר יצחק שלדעתו
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