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 קיבל תיק איזה וייצנזן, של סודו נחשף כיצד
לזברני לאורי מוצע שם זאיזה בן־מאיר יהודה

 בשבוע בא וייצמן עזר ■
 הנשיא עם סודית לפגישה שעבר
 היה שעניינה הרצוג חיים

 אם לדעת וייצמן של בקשתו
 פרם שימעון על יטיל הנשיא

 הרכבת תפקיד את נוספת פעם
שלו שייסתיימו אחרי הממשלה,

ה את שיטיל או השבועות, שת
יצ ראש־הממשלה על תפקיד

 די נתגלה הסוד אבל שמיר. חק
 מישכן־הנשיא ליד במיקרה.

 ידועה פוליטית דמות עברה
 וייצמן את ראתה מהאופוזיציה,

הסודית. הפגישה נחשפה וכך
 במסיבת הנוכחים כא ■

 ליושב־ראש שנערכה הפרידה
של ועדת-הכספים, של היוצא

 בכנסת יכהן שלא לורינץ, מה
 לורינץ לשבחו. הירבו ,11ה־

 דובר כאשר לאוזן, מאוזן הסמיק
הת מתינותו, הגינותו, על

 גם התנהגותו. ואופן חשבותו
(״פייסי״ו פסח שר־החקלאות,

 ההחלטות כל את מעבירים
 בנק נגיד שנינו?״ של בקולות
 מנדל־ משה הד״ר ישראל,
 שנערכה במסיבה שנכח באום,
 היה יכול לא הכנסת, במישכן

 האחרים גם בצחוק. לפרוץ שלא
 ח״כ התערב בושה. מרוב חייכו

 (״כצל׳ה) אברהם העבודה,
 ״אל ללורינץ: ואמר כץ־עוז

 אותך." לברך מתכוון הוא תיפגע! י
 ״חמור בשקט: פלט ואחר־כך
הזה.״ הגרופר

 לשעבר, ח״ב־המפד״ל ■
 בתיק זכה בן־מאיר, יהודה

 למרות חדש, בונד גייימס מסוג
 ,11ה־ לכנסת נכנס לא שהוא
 מטה־ כראש בן־מאיר שימש

 בבחירות המפד״ל של ההסברה
 במגע היה ולכן האחרונות

 פירסום אנשי עם יום־יומי
 מסע־ את שערכו איילון,

 במהרה המיפלגה. של הפירסום
בישי־ המישרד, אנשי הבחינו

 לתפוס מנסה והנוער הילדים סופרתשמו ומוח
בתי שנערך ציבורי דיון בעת תנומה

 ריכרד הגרמני המלחין של יצירותיו השמעת ונגד בעד הבימה אטרון
 ישב שאף שמואל, הבימה מנכ״ל של אישתו עומר, בארץ. ואמר
 המצלמה של הפלאש אורות ואפילו לנמנם הצליחה אכן לידה,

 מתנומ־ בעלה אותה העיר אחר־כך אותה. העירו לא אליה שכוונה
לבית״הקפה. וירדו הדיון, נערך שבו הפואייה את עזבו והשניים תה,

 חלקו את לתרום החליט גרופר
 בלשון פנה הוא הברכות, למסכת
 לו והזכיר ללורינץ חברית

 הוא גם שבה מהתקופה נשכחות
 ״אתה ועדת־הכספים. חבר היה

 הייתי שאני איך לורינץ, זוכר,
 שנינו רק היינו בוועדה חבר

 ולפני בזמן. ובאים מדייקים
הייינו באים היו המערך שאנשי
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 שבן־ ,המשותפות בות־המטה
 את ולסגור לפתוח מתקשה מאיר
 על בחוזקה מכה היה הוא תיקו.

 כדי וגם שייפתח כדי התיק גב
הב משהסתיימו עתה, שייסגר.

 מישרד אנשי ערכו חירות,
 של ההסברה ומטה הפרסום
הופ ובן־מאיר מסיבה, המפד״ל

אילון, אורי מידי לקבל תע

ליכוד״ - המשותפות להתייעצויות בבואויעקבי גד
 של היו ההתייעצויות השישי. ביום - מערך

 יעקבי של משמאלו הגדולות. המיפלגת שתי של הכלכליים הצוותים
 באו הטלוויזיה אנשי הישראלית. הטלוויזיה של תאורה פנס נראה

 של וצוות בעברית החדשות מחלקת של צוות - צוותים בשני למקום
 הצוותים שני השתמשו חיסכון לשם אך בערבית. החדשות מחלקת

 המיסדרון, באמצע הפנס את העמידו לכן אחד. בציוד־תאורה
לבאים. ומחכים בקצהו עומדים המקליטים ושני הצלמים כששני

 בונד גייימס תיק המישרד, בעל
מהודר.

 שודר המפד״ל בתשדירי ■
 את שהזהיר מפחיד גברי קול

 להצביע שלא הדתי הבוחר
 עתה דתיות. מיפלגות לרסיסי
 להקת חבר זה שהיה מסתבר

 עמי חביבי, עובר הכל
מנדלמן.

 אריאל הליברלי חבר־הכנסת ■
 בצדק. שלא ננזף ויינשטיין

הליבר חטיבת בישיבת
 התרעמות הובעה בכנסת, לים
הוד שמסרו המיפלגה ח״כי נגד
 הכינוס בגנות לעיתונות עות

 חירות חטיבת חברי של הנפרד
 ויינש־ ראש־הממשלה. בלישכת

 ופתח להגיב רשות ביקש טיין
 המיש־ שר־ על המפורסם בסיפור

 בכור שלום המנוח טרה
 הבריחה היתה כאשר שיטרית.

 בסוף שאטה, מכלא הגדולה
 ביקורת עליו נמתחה ,50ה־ שנות
 יצא שיטרית בכנסת. קשה

 ״למה בקול: ושאל למיסדרון
 עד ביקורת? עלי מותחים כולם
 ידעתי לא בריחה היתה שלא
 המשיך בשאטה?״ בית־כלא שיש

 קראתי שלא ״עד ויינשטיין:
 תוקף אותי שמצטטים בעיתונים

 לא חרות, חטיבת כינוס את
התכנסה.״ שזו כלל ידעתי

 ברנע יורם הפירסומאי ■
 בלבנון, הפעולות מתאם את פגש

 לשנות לו והציע לוברני אורי
 ברנע עיסוקו. לרגל שמו את

 אורי השם את לו הציע
לובנני.

 לישכת רובר שהיה מי ■
 עומרי העבודה, מיפלגת
 פרס, של האישי ודוברו מריאן,

 ארל״י■ בן השתלמות לסיור יוצא
 ■̂>6 בארצות־הברית, שבועות

 אחה* הסטייט־דיפרטמנט.
 >ש551• יש&ס לא הוא מחו״ל,

 סא ה^ס׳״ו ברחוב המיפלגה
נ בתל־אביב. ^ .!לז*א1^

שיו* 1,אי1^ החיניו, שר ■
>:אם5*! המר׳ זבולון ■

^0 פרידמן־*,״.מ ״לימור '
------ היי היא פרידמן
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 במיפו שמן במיפעל שנערכה במסיבה בחתונתו, כחתן נהג כור, של המזון חטיבת מזון, כור
 1 חברת של היא אף שמן, מנכ״ל לשעבר ג׳יבלי, בארץ. השמנים תעשיית מוסיאון חנוכת

שלא הכיסא על התיישב בחלקו, שנפל הכבוד על התרגשות מרוב המוסיאון. להקמת
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