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ת ח'כ ת  שהאיש מפני עצמאית רשימה מקימה שהיא הודיעה רום, יוסף ח
ת סניף של החזק ת  שהיא בתוקף מתנגד כהן־אבידב, מאיר ח׳־כ בעיירה, ח
הח*כ. עמד שלידו שולחן על הכרזות את הניחה רום הליכוד. מטעם תרוץ

 בגלי שינוי יתחולל האם ■
 פאר, עדנה השדרנית צה־לי
 התחנה, עובדי של נפשם שנואת
 עם וחצי שעה של לשיחה נפגשה

 ראש ירון, עמום תת־אלוף
 השיחה בתום החדש. אכ״א

אותי.' הבין לא •הוא פלטה:
מיטתו ליד צילצל הטלפון ■

 יהודה הליברלים ח״כ של
 לפנות 5 היתה השעה סרח.
 קו של השני ומעברו בוקר

 ,זיהיתי נשי. קול נשמע הטלפון
 הח׳ב אחר־כן־ ,סיפר מייד, אותה

 תלמידה היתה ,היא הנתניתי,
 במעברת שנה 26 לפני שלי

הצעירה, השרון.״ חבצלת

 הנרי של החטוף ביקורו ■
 לשר־ הזכיר בארץ קיסינג׳ר

 האורח כאשר נשכחות. הפנים
 בורג הוזמן שר־החוץ, היה

 באותה איתו. שרים לפגישת
 אמונים גוש אנשי הפגינו תקופה

 של מכוניתו לפני קיסינג׳ר. נגד
 מישהו נשכב הישראלי השר
 לפגישה. להגיע ממנו ומנע

 היה הכביש על ששכב הצעיר
 וכיום הגוש מראשי סורת, חנן
התחיה. ח'כ
 להצעה בורג השיב כאשר ■

 אלוני שולמית של לסדר
 של האלימה פעילותם בעניין
 הפריעה היא בירושלים, חרדים

 קצובות. בקריאות־ביניים לו
 ניגש הוא דבריו את כשסיים

 רוצה את מה .שולד, ואמר: אליה
 הם שאותי יודעת לא את ממני?

ממך?' יותר שונאים
 במליאת שהתנהל בדיון ■

 של מינויה אישור על הכנסת
 פתח שר, לתפקיד דורון שרה

 שמטוב ויקמור מפ״ם ח״ב
 הממשלה בגינוי דבריו את

 אגודת עם עיסקה שעשתה
 .21ה־ השר בחירת בעניין ישראל
 .ואפילו אמר. לח״כים בפנותו

 פה.' איננו האגודה של אחד ח'כ
 שהוא לו רמזו לסיעה חבריו
 ישראל, אגודת ח'כ טועה.

 של לצידה ישב לורנץ, שלמה
 עדנה המערר, ח״כית

 באותו איתה וניהל סולודור,
ארוכה. שיחה זמן

 ביציע דורון מאורחי אחד ■
 מיכאל המיפלגה חבר היה

 נשאלה כאשר אלבץ. (,מיקי')
באלבין רואה אינה היא אם דורון

 שאול של שליחו את
 עובד הוא שהרי אייזנברג,

 שאיני רק ,לא ענתה: עבורו,
 אם ספק אייזנברג. את מכירה

עלי.' שמע הוא בחייו פעם
 את דורון שקיבלה אחרי ■

 נערכה למינויה, הכנסת אישור
 באולם לכבודה כוסית הרמת
 כשנכנס החוקה. ועדת

 את דורון לקחה ראש־הממשלה,
 הביאה עימה, שהיו נכדיה, שני

 לו: ואמרה בגין למנחם אותם
 מנהיגי את שתכיר מבקשת .אני

בעתיד.' הליכוד
 העבודה ח׳ב נשאל כאשר ■

 המצב על בלומנטל נסתלי
ש בדברים נעזר הוא הכלכלי,

 בכנסת. בדיון לסיעה חברו אמר
 ימשיר שאם טען אמוראי עדי

 את לנהל ארידור יורם
 אותה מנהל שהוא כפי הכלכלה

 אפילו להוציא בגין יאלץ כיום,
מה דבוטינסקי (זאב) את

מחזור.
 ועדת־החוקה יושב־ראש ■
 קולאם, אלי הכנסת, של

 בחבריו התקנא מהליברלים,
 במכונית נוסע הוא השרים.

 וחלונות 1983 מדגם וולבו
כהים. בווילונות מכוסים הרכב
 עוסקים הנשיא במישכן ■

 עד שהגיעו נרחבים, בשיפוצים
 זו מסיבה אשת־הנשיא. לישכת
 של מזכירותיה שתי נאלצו
 העובדות הרצוג, אורה

 וגרייס, ציונה הוותיקות
 המיליונרית של לדירתה לעבור
 מול הנמצאת שדובר, גיטה

 את ולנהל ירושלים, תיאטרון
משם. הלישכה

ן11ךן  ברשותו שהיה הזה העולם גליון את משאיל |11|1|*?ןןך ך
לעיין שביקשה ההרות, תגועת מרכז לחברת □11
 בבית העצמאות אולמי בסוף כמעט ישב שר״האוצר, סגן קוסמן, בו.

 יומיים בעיתונים ועיין המרבז ישיבת נערכה שם ז׳בוסינסקי,
צעירות. גערות ישבו סביבו עימו. שהביא הזה העולם ובשבועון

לקבלת* ורסהיימר יונה אשתו בלווית בא בתי״הסוהר שירות 'נציב:ודטה״מר מרדכי
 ולנשיא לאורחים צסון־אפריקה יוצאי של העולמי האירגון שערן הפנים

 בכיסאות לנוח פרשו ואחר״כן לעייפה העמוסים המזון דוכני בין הסתובבו ואשתו ורסהיימר המדינה.
בארץ. שייערך צפון־אפריקה יהודי מיפגש - שורשים כינוס ערב נערכה קבלת״הפנים לאורחים. שהוכנו

 בין השעות הפרשי שבגלל
 העירה וארצות־הברית ישראל

 לו סיפרה מוקדם, כל־כן־ אותו
 לימודי הקיץ מסיימת שהיא

 קלינית בפסיכולוגיה דוקטור
 במציאת עזרתו את וביקשה
 בעיתונים קראה ,היא עבודה.

מופ והיתה חבר־כנסת, שאני
 לה שאמצא לה כשהבטחתי תעת
 ידעה רק אילו עבורה מקום

 כשבראשו פרח, סיפר איפה?״
מיפלגתו. על המחשבה עלתה

 כהן, בנימין השופט ■
 סירב לגימלאות, השבוע שיצא

 הנשיא לעיתונות. להתראיין
 המחוזי בית־המישפט של התורן

 בכך דבריו את נימק בתל־אביב
 רוצה אינו מעניינים דברים שעל
 בציבור, סערה יעורר פן לדבר

 לא מעניינים שאינם דברים ועל
 לא מעניינים שאינם דברים ועל

בכלל. לדבר כדאי
 חילופי התפתחו כאשר ■

 התובעת בין מעליבים דברים
 ניצן, רוני רצח במישפט

 דבורין פנינה הפרקליטה
 מרוז, משה הסנגורים, ואחד

 השופט בית־הדין, אב התערב
 להפסיק וביקש גרוס, יהושע

 .למען הרשמקול. פעולות את
 ההקלטה, את הפסקתי כבודכם

מייד. שהשתתקו לשניים, .אמר
 לאולם־ באה מודאגת אשה ■

 השופטת ישבה שבו המעצרים
 ג׳יקובס. יואלסון תמר

 את שיחררה כי זכרה השופטת
 לפני יומיים אשה אותה של בנה
 למרות כי טענה האשה אך כן.

 שוחרר טרם ערבות על שחתמה
 הוא היכן יודעת היא אין בנה,

 לשוטר קראה השופטת נמצא.
 לה ואמרו המעצרים על הממונה

 לשחרר גם צריכה אני .האם
 רק לא פיסי? באופן אותם

בצווים?'
 איתן המראיין עם בשיחה ■

 העבודה, ח'כ נשאל תציג
 על דעתו מה רבין, יצחק
 הרככי, יהושפט מיסמך
 ענה המיפלגה. לידר שהוגש
 על ההתבססות ,כל רביד:

לפרו מתאימה ז׳בוטינסקאות
 מיהו צעירים נשאל אם פסור.

 רחוב שזהו יאמרו הם ז׳בוטינסקי
 לא ושהם לארלוזרוב מקביל
 נשאל כאשר לעולם.' ייפגשו

 לתרום וייצמן עזר יוכל אם
יקים אם הישראלית לפוליטיקה

ה העולם16 2393 הז


