
 דאיש יחסי-צימר בד־העבזדה1ד עשה מדוע
ערד עתה יש בעיה 1איז1 הליכוד ק1בס חיים ל

■  לא הכנסת במליאת '
 רוב לגייס הקואליציה הצליחה
 על מס־הכנסה להטיל להצעה
 ביקש כאשר אך גבוהות. הכנסות
 יושב־ כהן־אבידוב, מאיר

 את להעניק הישיבה, ראש
 — למציעים רשות־הדיבורים

 האופוזיציה מצד נכחו לא
 חיים ארד, נאווה הדרכים
 היו הם צור. ויעקב רמוז

 המנהיגות בכינוס השעה באותה
 ויהודים ישראלים של הצעירה

 בסדום, שהתקיים אמריקאיים
 היהודית המגבית בחסות

 חבריהם נכחו לצידם המאוחדת.
 ומיכה אמוראי עדי לסיעה

 באותו ייצג הליכוד את חריש.
 קליינר. מיכאל ח״כ הכינוס
שלקוא־ בחדשות שמע כאשר

 המיפלגה ואיש הפועל בוועד
 הוא השר. את ותקף הליברלית,

 תביא כהן־אורגד שמדיניות טען
כדוג היה שלא בהיקף לירידה

 אפילו לך יהיו ״ולא בעבר, מתו
 אמר אריאל," את ליישב יהודים
 שבו למקום רומז כשהוא נחמני,

 החדש. ביתו את השר בונה
 באמצעי־ להפיץ החליט אידלמן

 הם נחמני. דיברי את התיקשורת
 במהדורת ואחר־כך ברדיו שודרו

 הד ועוררו בטלוויזיה, החדשות
לתוכ נחמני זומן למחרת גדול.

 כדי חדש, ערב הטלוויזיה נית
הלי סיעת מדיניות את להסביר

שר־האוצר. כלפי בהסתדרות כוד
 תקיף אופוזיציוני נאום ■

 רק״ח, מנהיג וילנר, מאיר של
על־ידי הכנסת במליאת שוסע

 קליינר: קרא רוב, היה לא ליציה
 חמישה נגד מקוזז שאני זה ״איך

רוב?״ אין ולקואליציה
 יושב־ראש היה קליינר ■

 שהתקיימו הישיבות באחת
 נציגה לבימה קרא הוא בסדום.

 על אותה ושיבח אמריקאית
 שהיא ״למרות היעילה, עבודתה

 התקבלו דבריו החלש״. המין בת
 אחד האמריקאים. בין בתדהמה
 וביקש לח״כ פתק שלח הנוכחים

 במונח מהשימוש בו לחזור ממנו
 מקובל שאינו המין־החלש,

בארצות־הברית.
 תל- פועלי מועצת דובר ■
 אידלמן, (״צביקה״)צכי אביב
 העבודה ח״כ של דוברו גם שהוא

 עצמו מצא כן־מאיר, דכ
 יחסי־ציבור עושה שעבר בשבוע

 ביום־עיון נכח אידלמן לליכוד.
 כדי ההסתדרות, פעילי של

 את לעיתונאים אחר־כך להעביר
 בכינוס שנשא הפתיחה דיברי

 קם הח״כ דיברי אחרי בן־מאיר.
 ומשעמם ארוך נאום ונשא

 כהן־אורגד. יגאל שר־האוצר
 דווקא קם הכל, להפתעת
הליכוד נציג נחמני, דניאל

 נעים רענן העבודה ח״כי
 משום שהגנו נחמקין, ואריק

 וילנר הליכוד. מדיניות על מה
 לסיעה חברם את לעזרתו הזעיק

 שתקף כץ־עוז, אברהם
 הממשלה. את בדבר במאמר
 ואמר ויתר, לא הנרגז נחמקין

 ברצינות התכוון לא שכץ־עוז
שכתב. למה

 חיים הדתי עורך־הדין ■
 בכותרת שהופיע — כסוי,
 שר־ החלטת על והגן לילה

 להפסיק קורסו חיים התחבורה
 בשבת הציבורית התחבורה את

 באחרונה חש — בצפון־הארץ
 שכנו תיקשורתיים. בקשיים

 המפ־ ברשימת 7 מס׳ של לבניין
 קומה שהתגורר לכנסת, ד״ל

 המוניציפלי הכתב היה מתחתיו,
 כך שחורי. אילן הארץ, של

 ירידה תוך בסוק, היה יכול
 הסקופים את להעביר במדרגות,

 שחורי החליף עתה לעיתון. שלו
 צינור ללא נותר ובסוק דירה,

 לא אם ויעיל. צמוד אינפורמציה
 צרה עליו נחתה זו, בצרה לו די

ממנו שנלקחו מאז נוספת:

 עיריית ראש סגן התואר
המתלווה והמשכורת תל־אביב

 את ממנו לקחת עלולים לתואר,
אותו, שהסיעה הצמודה המכונית

בני־ ואת נחמה אשתו את
קצות־הארץ. לכל מישפחתו
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