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 הגב (עם מימין בגין, מנחם ראש־הממשלה של בתומילוא חסיה
 רחוב קריאת בלוקס נכח בגין להתיישב. לאביה עוזרת למצלמה) 1

 לנדאו חיים לנדאו. חיים הלוחמת, המישפחה איש לשעבר, השר של שמו על ברמת־השרון
 לטקס הרחוב. של שמו גם וזה אברהם' -גונדר הניסוי בשם באצ׳ל, במחתרת בהיותו נודע
לפני הגיע הוא משמאל). השמאלית, (בתמונה ארידור יורם שר״האוצר, גם הגיע

יתיישב. שבגין עד וחיבה ממקומו ארידור קם להתיישב, בא וכשזה ראש״הממשלה,
אלמנתו, לנדאו, אולגה ישבה זמן ובאותו לנדאו, חיים של לזיכרו מילים נמה אמר ארידור
 לענייני שר־העל ישב לידה התחתונה). (בתמונה דימעה ומחתה בקהל הראשונה בשורה
משבר־ענן. גשם של מטר ירד הטקס תחילת לפני ספורות דקות מרידור. יעקב כלכלה
הטקס. לסיום עד ממנו קם לא הוא הראשונה, בשורה בכסאו התיישב שבגין אחרי

 שעתיים של שיחה אחרי לשיחה.
 לעבוד מפלסנר ארידור ביקש
כיועצו: איתו,
 השבוע דנו המערך בסיעת ■

ד ח״כ הימים. תעלת בפרוייקט  ג
 אמר בתוכנית, שצידד יעקובי,

 הארץ, בדרום יעבור התוואי כי
 אי־אפשר. שבצפון מכיוון

 בגלל כי ענה מדוע, כשנשאל
 אי־אפשר התעלה של רוחבה

 בעמק אותה להעביר יהיה
היישו צפיפות בגלל יזרעאל,

 יחזקאל ח״ב לו אמר בים.
 להרוס הצליחו ״הליכוד זכאי:

 היישובים.״ את גם יפנו הם הכל,
 את לפנות ״שינסו יעקובי: ענה

כפר־יהושע!״
 ביום היה זכאי יחזקאל ח״ב ■

 במליאת שבוע לפני השני
 חיפשה השלישי ביום הכנסת.

 בהירה הסיעה מזכירת אותו
 כי לגלות ונדהמה ברדוגו,

 כי לה התברר כשחקרה, נעלם.
 אהרון השר לקנדה. נסע זכאי
 לקנדה לנסוע אמור היה אוזן

 העלייה, בענייני לשליחות
 עם להתקזז עליו שהיה ומכיוון

 החליט האופוזיציה, מן ח״ב
זכאי. ח״כ את איתו לקחת

 ישב שליטא בני ח״כ ■
 בוועדת־חוץ־ בישיבה השבוע
 הוא הישיבה באמצע ובטחון.

 להשתתף כדי החוצה נקרא
 בוועדת־העבודה־והרוו־ בהצבעה

 לחדר־הישיבות, נכנס כאשר הה.
 מצביע. הוא מי למען נשאל

 יודע לא ״אני ענה: שליטא
 על כאן נמצא אני מי, בשביל

הצבעות.״ מכונת של תקן
 בדבר האוצר, הודעת אחרי ■

על הפרומיל שלושה גזירת

 עובר־ושב, בחשבונות פעולות
 בתוכנית גזית, גבי הציע
 נרדף שם עניין, יש הרדיו

פרומילנד. — ישראל למדינת
 מישנה פלסנר, יקיר ■

 ויועץ בנק־ישראל לנגיד
 פגש כי השבוע סיפר שר־האוצר,

 העיתונות. דרו ארידור ביורם
 הארץ, בעיתון מאמר פירסם הוא
 התיזות את מסביר הוא שבו

 את קרא ארידור שלו. הכלכליות
פלסנר את והזמין הכתבה

 פרופסור המערך ח״כ ■
 גם כידוע, עוסק, וייס שבח

 בשבועות אקדמית. בעבודה
 עירבון מכין הוא האחרונים

 לראשונה שיצא הכנסת, לסיפרו
 מפת את שם מתאר הוא .1977ב־

 האגדה את ומנפץ המיפלגות,
 שני יש בכנסת כי הרווחת,

 כי טוען, וייס גדולים. גושים
 סיעות 11 יש זו בכנסת

 הבא: הפירוט לפי פורמליות,
 ,5מפד״ל־ ,46ליכוד־ ,50מערך־
 ,1בן־פורת־ ,1תל״ם־ ,3תחיה־

אגודת־ ,3תמ״י־ ררוקמו־ו,

ה1 י ל ך 1^ ן ן ן י ״ ן ג ו ״ ו  היה הליכוד של חבר״הכנסת ך
#11 111 |^  לאורחים הוגש שבה במסיבה 111/ #1\ י
 על הוצב האוכל ופיצוחים. יבשים פירות שכלל מיזרחי אובל

 שקדים חופן לקח בן־אלישר גדולות. צלחות בתון השולחנות
 בידו לפיו התכולה את שפך רבה ובהנאה האחת, בידו וצימוקים

לפיו. שהכניס מהמטעמים נהנה נראה הוא בתמונה השנייה.
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