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 המידה פיווש מהו רוינגר, משה שר דליה מיה׳

בזכרונותיו מודעי יזכיר לא ומה ביפאנית סבידור
 של שם רק אינו דליה ■

 השבוע, גילה המערך ח״כ אשה.
 משד! הרב שהציע השם שזהו

 היהודית. למחתרת לוינגר
 של תיבות ראשי היא דלי״ד!
הפקר.״ יהיה לא ״דמנו

 יושב־ראש למד עתה רק ■
מה סבידור מנחם הכנסת

 ביפאנית. מישפחתו שם פירוש —,
 היפאני מהפרלמנט מישלחת

רא חגיגית לישיבה לכנסת באה
 הפרלמנטרית האגודה של שונה

 סבידור ישראל־יפאן. לידידות
 ועדת־ יושב־ראש ואורחו, בירך,

 הוא אף עגה מיפאן, הביטחון
 פתח דבריו את אך בברכות,
 סבי סבידור. של שמו בפירוש
 שם־ הוא ודור חלודה, פירושו
 סבידור כלומר, לנקות. פועל:

חלודה. לנקות הוא ביפאנית
הע חילופי־הברכות אחרי ■
 מתנה, לסבידור היפאנים ניקו

 הנוכחים לח״כים פנו ואחר־כך
 תשורה. מהם אחד לכל ונתנו
 ליד בתור עמד שלא היחיד
 לקבל כדי הנשיאות, שולחן
מהמיזרח״הרחוק, צעיף במתנה

 יצחק הליברלים ח״כ היה
 - נאמר ״כבר זייגר. (״זיגי״)
 זיגי. אמר יחיה,״ מתנות ששונא
 שזיגי העיר, באולם שנכח ציניקן

 זיגי מיפאן. מתנות מכיר כבר
 קבוצת עם מזוהה נעים־ההליכות

 (״אבד־ אגרהם שר־התיירות
 בעלת־ שהיא שריר, ש׳ה״)

 המיליונר עם הדוקים קשרים
 אייזג־ שאול היהודי־יפאני

ברג.
 ביום דנה ועדת־הכספים ■

בנה־יש־ בדוח האחרון השישי

 אמר. בחוץ,״ שמלמד לאל .תודה
 אליעזר אחר, מפד״ל ח״ב העיר

 הסביר בחוץ.״ אני ״גם אבטבי:
 אבל בחוץ. אני ״גם לורינץ: לו

 לאולם, מחוץ שמלמד התכוונתי
לכנסת.״ מחוץ ולא
 מנהיג מודעי, יצחק ■

 משלים הליברלית, המיפלגה
 הוא שבו אישי, יומן כתיבת עתה

 במיטבה ההתרחשויות את מתעד
 הקלעים. מאחורי הפוליטי,

 גרם כמעט הוא שבו בשבוע
 וחרות, הליברלים בין לפילוג

 ישראל על־ידי נשאל הוא
הטל של המדיני הכתב סגל,

 הראשון המישפט יהיה מה וויזיה,
 שבוע היה .זה ביומנו. שיכתבו
 יהיה ומה מודעי. ענה קשה,"

 ״זה סגל. שאל השני? המישפט
מאוד." קשה שבוע היה
 אם שספק הסיפורים אחד ■

 מודעי של בזיכרונותיו יופיעו
המפור מוקד תוכנית על הוא

 אחרי רואיין הוא שבה סמת,
 חשאי, יהודה העבודה שח״כ
 עמלות־ בעניין שאילתא הגיש
 כביכול, ־מודעי, שקיבל הנפט
 לפני שאל מודעי כדין. שלא

 מרואייניו: את השידור תחילת
 הראיון באמצע אחליט ״אם

 לשים עליי איפה — להפסיקו
שהתוכ מכיוון המיקרופון?" את
 חששו חי, בשידור היתה נית

 את יבצע שמודעי המראיינים
 לקראת הכן ועמדו איומו,

כזו. אפשרות
 סרס שימעון רק לא ■

 בכנסת ריאלי מקום הציע
 בן־עמי, שלמה לפרופסור

באו־ להיסטוריה בית־הספר ראש

 סמכותית כה שדמות ״היות כך:
 (״רפול״) רפאל הרמטכ״ל, כמו

 הערבים את הישווה איתן,
 שחייל להתפלא מה אין לג׳וקים,

 משמע, בהתאם. מתנהג תמים
המרגיז." הג׳וק את הורג

 נדן*, עקיבא חרות ח״כ <■
 הליכוד לרשימת נבחר שלא

 בשבוע דיווח הבאה, לכנסת
 ועידה על היוצאת לכנסת שעבר

 הוא שבה בפאריס, פרלמנטרית
חד״ש ח״כ אותו שאל השתתף.

 ממלא־מקום כהן, יגאל לו
במה שישוב הכנסת, יושב־ראש

 אריק העבודה, ח״ב לכנסת. רה
 להקים לשניהם הציע נחמקין,

 כהן, לשעבר. ח״כים של מועדון
מתנועת תל-עדשים מושב איש

 ראש ואשת הרצוג, חיים המדמה נשיא בעלה, ישראל, של הראשונה הגברת 1\|1ך7| 71ך1\1
 והאזינו כיסאות על שישבו המכובדים שלושת היו להט זיווה תל״אביב עיריית ■!!!1 111 11 111*

 נערך אשר איש, אלף 300 צפו שבו לתל־אביב, שנה 75 לכבוד בקונצרט הפילהרמונית התיזמורת להופעת
אותו. להרים כדי התכופפה והיא הדשא על נפל הרצוג של תיקה האחרון. החמישי ביום הירקון בפארק

 לארץ בא פורטנוי על מעיק מה רב־המכר מחבר הידוע. אמריקאי היהודי הסופר ח1ך 1ו1ך*17|
ישראל. פסטיבל במופעי שמשתתפת בלום, קלייר השחקנית לחיים, חברתו עם ביחד 111 1 ^ / ■■1 —

 כוס - מתנה שקיבלה השחקנית לצד התייצב שלא עד אותו, זיהה לא איש יבוא שהוא ידעו שהכל למרות
במנוחה. זמנו את ומבלה לעיתונאים מלהתראיין נמנע רות ירושלים. העיר כתובת מוטבעת ועליה

 יושב- לורינץ, שלמה ראל.
 הבאה שבכנסת הוועדה, ראש
 מטעם כח״כ יכהן לא כבר

 לישיבה הופיע אגודת״ישראל,
 בדיון ממושכת. היעדרות אחרי
 תוכניות את מישהו הזכיר

-  המיזרחי בנק של החיסכון י
 סביבו לורינץ הביט המאוחד.

 אברחם המפד״ל שח״כ והבחין
לחדר. מחוץ נמצא מלמד

 הוא השבוע תל־אביב. ניברסיטת
 שולמית שגם לראשונה, גילה

 את לו והציעה אליו פנתה אלוני
 בן־עמי ברשימתה. השני המקום

לפרס. וגם לה גם סירב

 האחרונים הימים אירועי ■
 הפרופסור של בדבריו ניכרו
 את שפתח קרייטלר, הנם

מדינית פסיכולוגיה על הרצאתו

גול מיקי האמרגן ■
 דודו הבדרן של אחיו דנברג,

 אירועים. שני השבוע חגג טופז,
 של היסטורי מיפגש האחד,
 דיזנגוף, צופי שבט בוגרי

 75 אירועי במיסגרת שהתכנסו
 לפני״כן יומיים לתל־אביב. שנים

 של בזכותה לאבא, היה הוא
 שנים חי הוא שאיתה חברתו,
אחדות.

 זו היתה ״האם וילנר: מאיר
 לשעבר?" ח״כים של ועידה

איחל נוף, של נאומו בסוף ■

 40ה־ למקום נדחק לע״מ,
 שהוא מקום — הליכוד ברשימת

ספק״ריאלי. רק

ן1 ל1ן ן |1ך ר |  מושבע. צילום חובב הוא העבודה ח״כ 1\1|
ה אחד של צילום בתיק הבחין כאשר 1*11111 11 1111
 לחשאי העיר הצלם הציוד. את לבחון ביקש בכנסת, שפגש צלמים
לא״ריאלי. במקום הוצב חשאי לתחביבו. פנאי לו יהיה שעתה
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