
 תוצאות שד הו־ישמי בסיסם הנשיא חיפש מה
בדייקנות כמעט שמר שרה חותה כיצד הבחירות,
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 ראיון התפרסם שבו הכללית'), (.הדיעה אל־עאם אל־ראי כווייתי
 שבא מאורח יום־הולדת כמתנת העותק את קיבל בסיוני איתו.
 ערכה המסיבה את ברדיו. בערבית החדשות ממחלקת לברכו

 עזרה כשלצידה מימין), (למסה בן־צור שושנה האופנאית לכבודו
 נדחה המסיבה מועד משמאל). (למסה נגואה בסיוני, של אשתו

 שב״מיגדלי־פינקס' בן־צור בבית שבת במוצאי ונערך ימים בשלושה
במצריים. בשליחות בסיוני היה המקורי שבמועד מכיוון בתל־אביב,

העשי הכנסת יושב־ראש ■
 עובד סבידור, מנחם רית,
 את מכין הוא מאוד. קשה עתה

 .11ה־ הכנסת של הפתיחה מושב
 לחלוקת דואגת לישכתו
 של מדוייק ולתיכנון ההזמנות

 ביום שייערך הטקס, פירטי כל
 לא סבידור אך הקרוב. השני
 לקחת הטקס, כללי על־פי יוכל,

 נבחר לא שהוא מכיוון חלק. בו
 לשבת ייאלץ הוא ,11ה־ לכנסת
לשעבר. כח״כ המליאה, בשולי

 סבידור, של היעדרו בגלל ■
 בורג, יוסן! הח״כים, זקן יידרש
 זו הפתיחה. ישיבת את לנהל
 75ה״ בן שבורג השניה הפעם

 בטקס הח״כים. את משביע
 העשירית הכנסת של הפתיחה

 הליברלים שח״כ ומצאו חישבו
 מכיוון אך מבורג. זקן רני צבי
 לכנסת נבחר שלא — שרנר

 בשפה היטב שולט אינו — 11ה־
 הכבוד אז גם ניתן העברית,

לבורג.
 ח״כ לורינץ, שלמה ■

התמודד שלא אגודת־ישראל,

 הימים את מנצל ,11ה־ לכנסת
 הכנסת מושב פתיחת עד

אינ ישיבות לקיום החדשה,
 של ועדת־הכספים של טנסיביות

 יושב- לורינץ, היוצאת. הכנסת
 הישיבה את יכנס הוועדה, ראש

 ביום הכנסת במישכן האחרונה
 ומייד אחר־הצהריים, ראשון
 לוועדה חבריו לו יערכו כן אחרי

מסיבת־פרידה.
 שררה רגועה אווירה ■

 חיים קיבל כאשר בבית־הנשיא,
 הכנסת סיעות נציגי את הרצוג
 את שקיבל לפני הכנה, לשיחות
 להרכבת המועמד בדבר החלטתו

 ישבו כאשר החדשה. הממשלה
 סיפר הוא המערך אנשי אצלו
 לידיו הגיע הבוקר שבאותו להם,
 תוצאות של הרישמי הנייר

 הח״כ אליו פנה הבחירות.
 ״כבוד ברעם: עוזי הירושלמי

 אולי היטב־היטב. בדוק, הנשיא.
 גיל ויעקב טעות ישנה

 נכלל זאת בכל )45 מס׳ (המועמד
בכנסת?״

אנשי הנשיא אצל כשהיו ■

 לקוי שמשהו הרי המחקר, את
 תלמידה רק וייס, לדעת במחקר.

 שרה הד״ר שלו, מצטיינת
 סקרים הפעם שערכה שמר,
 במדוייק כמעט וצפתה לליכוד

 את היטב למדה התוצאות, את
שלו. שיעורי־הבית

 בחקר המתמחה וייס, ■
 ערב ניסה בישראל, המישטר
 את להציע הקודמות הבחירות
 הוא המערך. לראשי שירותיו

 שהשתייך משום אז נדחה
הפעם רבין. יצחק של למחנהו

העבודה במיפלגת רבים מה ועד ההצבעה את
 בענייני שיחה התנהלה הליכוד
 פינחס הליברלים ח״כ מסורת.
 סיפר, גולדשטיין (״פיני״)

 הוא ולכן מסורתי מבית בא שהוא
 בכיס כיפה קבוע באופן מחזיק

 ומימחטה מיכנסיו של השמאלי
 הרצוג: לו העיר הימני. בכיס
 אצלי לחלוטין. הפוכים ״אנו

 ימין בצד הכיפה נמצאת
שמאל." בצד והמימחטה

 המדינה למדעי הפרופסור ■
 אלה בימים עסוק וייס שבח

 העבודה ח״כ לראש. מעל עד
 לפחות יום מדי מפרסם החיפאי

 העיתונים, באחד אחד מאמר
 של אקדמי בניתוח העוסק

 אגב, וייס, הבחירות. תוצאות
 המדוייק" ״החזאי בתואר מחזיק

 חמישה הבחירות. תוצאות של
 פירסם הוא הבחירות לפני ימים

 את חזה שבו דבר, בעיתון מאמר
 לחזית .11ה־ לכנסת התוצאות

 וייס צפה ושינוי ר״ץ המערך של
להתחייב מבלי מנדאטים, 50

 גם ביניהם. הפנימית לחלוקה
 את במדוייק חזה הוא לליכוד

 ביחס רק טעה הוא התוצאה.
 ואגודת־ישראל, ש״ס שבין

 שישה נתן לשתיהן כאשר
 שווה אותם חילק אבל מנדטים,
 כיצד השבוע נשאל וייס בשווה.

 שבכל הסביר הוא שדייק. קרה
 החברה לחקר פתיחה קורס

באוני נותן שהוא הישראלית
 את להזהיר נוהג הוא ברסיטה

 חברתי מחקר שבכל תלמידיו,
סותרת האינטואיציה אם בארץ,
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 לכבוד ההופעה. את במחיאות״כף וליוו הריקודים לרחבת סמוך נגואה, ואשתו, בסיוני ישבו גולדמן, רקדה
 בערבית. עליה ייכתבו שהברכות ביקשה היא עוגה. בן־צור הזמינה ,46ה- הולדתו יום את שחגג בסיוני,
בקונדיסוריה. העובד הכבושים, מהשטחים הפועלים אחד בידי נכתבה "120 ״עד בבירכת המעוטרת העוגה
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