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 חידת

ליברלי
מש הראשון, היום של בערבו

 השרים ארבעת על ההצבעה נגמרה
 במיפלגה, 1 מס׳ התעקש הליברלים,

 כל את להשמיד מודעי, יצחק
חברי־המרכז. להצבעת ההוכחות
 פיתקי את לשרוף הוראה ניתנה
ההצבעה.

 אגף ליושב־ראש ניתנה ההוראה
 ובוצעה קולאס, אלי האירגון,
 פתק אבל ובייראת־כבוד, בקפידה

 מהאש ניצל הפתקים 170 מכלל אחד
ויחז קולאס אלי בחבריו. שאחזה

 השריפה על שניצחו סלומין, קאל
 היו בעומר, ל״ג שירי לשיר והתחילו
 את שמילאו ובטוחים סמוכים

 עוד!" ״תבחוש בשלמות. תפקידם
 בחש קולאס לקולאס. פלומין הורה

 כן לפני אבל הפתקים, כל את
מיב־ למקום אחד להעביר הצלחתי

 והרי הזה. העולם מערכת — טחים
לפניכם! הוא

 שמות את נכונה המזהים בין
 — בפתק הכתובים המועמדים

ימין, בצד ותקליט. חולצה יוגרלו

 אלי של חתימותיהם מצויינות למטה,
הוגרמן. ומאיר קולאס

 נאסים מוש לפתור: למתקשים
 סכידעון באת גדענ נסים), (משה

גרופר). (פסחגרובר בסח פת),

שמיים כינוסשם הייתי אני
 הכנסת, של הראשון המושב חצי

 התנהל בלבד, ימים שלושה שנמשך
 חברי־כנסת, של מטורפות ריצות תוך

 המיזנון בין למיניהם, ועוזרים עסקנים
 של העליונות בקומות לחדרי־החדרים

 היווה עצמו המליאה אולם הבית.
 להרכיב הנסיונות בעת שולית תופעה

סביבו. ממשלה
 קאופמן חיים סגני״השרים, שני
 ובינוי), (שיכון קצב ומשה (אוצר)

 מטרת במירפסת. ארוכה שעה הסתודדו
 של הדדית הערכה ההסתודדות:

 הוא שלו שקו־הסיום במירוץ, סיכוייהם
 מוכן קצב התוצאה: שולחן־הממשלה.

 העיקר — בממשלה שהוא תיק לכל
 פרש קאופמן ואילו כיתה. לעלות

מהמירוץ.
 התרוצץ (מערך) אדרי רפי

 לציליג־ מחובשי־כיפה כאחוז־תזזית
צחק רץ?" הוא ״מה למיניהם. דרים

אדרי
לצילינדר כיפה בין

 עוד ״הוא (ליכוד), שיטרית מאיר
 תגידי ממשלה? הרכיבו שכבר שמע לא

לו...״
 משימה היתה זו — לו להגיד

 אימת שכל מיכוון בלתי־אפשרית,
התרחקו. חובשי־הכובעים שהתקרבתי,

דאגות. היו לא עצמו לשיטרית אגב,
 להתמודד בסיכוייו או בכוונתו היה לא
 המישחק לגביו בממשלה. תיק על

נגמר.
יושב־ מ״מ (מערך),אבן לאבא

 ״הנני אחרת: דאגה היתה הכנסת, ראש
 כילאו ממקום כתב ...״,לכסא מרותק

 מחברי־ לאחד היושב־ראש, בלישכת
להת סיכוייו למען שעמלו הכנסת,

בפעילותו פגע הריתוק כשר. מנות
1— 14 .....11.—

 במיכתבו, הציע אבן השלל. בחלוקת
הא בלישכתו שפויים״ ״כנס לכנס
רעית.

 לעברי צעק שר־הבריאות." ״הנה
 לע״ם, נציג על בהצביעו שיטרית,

 היה כבר אולמרט אולמרט. אהוד
 לדוגמה: תפקידים. לאי־אלה מועמד

 ראש־ בלישכת סגן־שר לתפקיד
 מנחם של כהונתו הממשלה,-בתקופת

 אז שאל תפקידך?" יכלול ״מה בגץ.
 ״אהיה השיב, והלה המועמד, את בגין

 השונים, נציגי־התיקשורת עם בקשר
זרים...״ ת4נציגי־עיתו

 אורי של תפקידו בדיוק זהו ״אבל
 לענייני־תיקשורת!" יועצי ■ פורת,

הרעיון. את ודחה בגין, נדהם
 בכנסת אולמרט הסתובב השבוע

 על שנערך מיסמך בידו ונשא מאוכזב,
 מדבר המיסמך שמיר. יצחק של דעתו

וחירות. לע״ם בין אפשרי איחוד על
 השתלבו שלא יוצאי־דופן, גם היו
 של האחד מצירו האירועים: בקצב

 לשעבר, חבר־הכנסת'" — המיתרס
 למארוקו שנסע (מערך), נעים רענן

 בכיסו פרס שימעון של הבטחה עם
 יכול וכשחזר הריאלי, מיקומו בדבר

 ״הבטחות, באכזבה: לצטט רק היה
בנ במיזנון התקבל הוא הבטחות...״

 וחברי־הכנסת. הסדרנים של שיקות
 חבר־הכנסת ליכאי, דויד הפרופסור

 חדור אליו ניגש המערך, מטעם הטרי
 מרגיש ״אני לו, ואמר רגשות־אשמה,

בחוץ..״ ואתה בפנים, שאני גרוע
 לתיק המערך מועמד יעקובי, גד
אחר־כך לאוצר, תחילה בכיר, כלכלי

 — ובסוף והמיסחר, לתעשייה —
 ישב מרידור יעקם של כיורשו
 הרביעי ביום אדומות. כשעיניו במיזנון
האול הדרישה על ידע כבר בבוקר

 התעשיה: לתיק הליכוד של טימטיבית
 של תוצאה אינן האדומות העיניים לא,

הקטנה שלי ״הבת הסיבה: חוסו״שינה.
בלילה..." לישון לנו נותנת לא היא —

ומה. למחותנים. באשר כאן עד
 בלילה השלישי ביום לפורשים? באשר
 וזילטון מלון של הלובי את פקדו

 (ר״ץ)אלוני שולמית חברי-הכנסת
 והפגינו (מערך־לשעבר)שריד ויוסי
מת היו והליכוד שהמערך אחדות
 . מכף בלבן לבושה אלוני, בה. קנאים

 דרוכה ישבה בראש, הסרט עד רגל
 ניסיוו״שיכנוע כל וטירפדה לקרב,

 נח־ אהרון — המערך חכ״י מצד
 פרץ יצחק צור, יעקב מיאם,
 קבוצת־רבין) אנשי (כולםוייס ושבח
 ליבו על ובייחוד ליבם, על לדבר שניסו

שריר. של

 חולק כך
השלל

 טבחי היו בלילה הרביעי ביום
 עסוקים פלאזיה. הירושלמי, המלון

 שבה ביותר הגדולה העוגה בחלוקת
 מתכונותיה שאחת מעודם. נתקלו
 כמובן המדובר ועוד. עוד לגדול היתה

 ואו 35וד בת המיניסטריאלית בעוגה
וסגני־שרים. שרים יותר) אולי

 ודן מילוא רוני חברי־הכנסת,
 ברעם עוזי (חירות), מרידור

 משה והשר (עבורה) שחל ומשה
 לארוחה התיישבו (ליברלים),ניסים

 השוכנת במיסעדה ומפוארת ממושכת
 ועסקו המלון, של הראשונה בקומה

השלל. בחלוקת
 טובה היתה לי, דיווחו האווירה,

 למישנהו, (בדולארים• יקר ביס ובין
 חסח שלא מובן העוגה. חולקה

 הראשי השף נתבקש בחצות משברים:
 לצלצל קדוש, שלום המלון, שיל

 מנת על פרם, לשימעון בדחיפות
 מהרד״ עד ניתן האישור אישור. לקבל

 בדרכו פרס את יעצור לא דבר שום
לא הממשלה: לראשות הפתלתלה

 גד לא שריד, יוסי לא מפ״ם.
— שרון אריאל ולא יעקובי

עובדה!

ההצגה!
רהיו/שו ח״בת

 לידי שהגיע מיכתב, אליי הגיע
 מהמחנה אחדים חברי־כנסת מטעם ,

 במקביל — עדיין עצמו את המגדיר
 אחדות ממשלת של כינונה לתהליך
 במיכתב הלאומי. המחנה — לאומית

 יעקובי גד חבר־הכנסת, מכנס
 המחיר את ששילם האיש (מערך),

 האחדות הפגנת עבור ביותר הכבד
 ועדת-הכלכלה חברי את והלאומיות,

השלישי, ליום הקודמת הכנסת של
 לקראת ״המו״מ הדיון: נושא השבוע. .

 אר־ עם חופשי סחר לאיזור הסכם
צות־הברית."

 המוזמנים אחד תמה ״כיצד,״
 שאינה ועדה מכנס ״הוא לדיון,

 ועדות שתי קיימות הרי קיימת?
 וועדת־חוץ־ ועדת־הכספים בלבד:

 לי הבהיר מצירו, יעקובי, וביטחון."
המסדרת, הוועדה החלטת פי שעל

- הווביץ אר1י

אחות... קצת
 עם מדברים ה״כולם באווירת

 בלט בכנסת, השבוע ששררה כולם״
 חברי־ במיזנון שישב אחד, אדם

 לחלוטין ונראה התבדח, אכל, הכנסת,
 ,1 מם׳ אומץ זה היה למשחק: מחוץ
הורוביץ. יגאל

 חזר הוא איתי!״ דיבר לא אחד ״אף
 אחדות ממשלת תהיה ״אם הרף, ללא

 אמת, אותי!״ יספק זה — לאומית
 אבל להשתכנע, ימים שלושה לי לקח

 או רץ לא נלחץ, לא באמת הורוביץ
נדחף.

 את נטש הרביעי, היום בצהרי
מת־ מעמיתיו רבים בעוד הכנסת,

חורביץ
נפגש לא

 ״זה נפגשים, מטלפנים, ייעצים,
 נפגש..." לא שאני לך להוכיח בשביל

 לו הציע פרס שימעון נכון,
 עם הראשון ביום בפגישתו להשתתף
הצ את שמנחה העיקרון המפד״ל.

 את לשתף מוכר: פרס, של אלה עותיו
 מחו־ אצלן ליצור כדי ״הקטנות",

 ועל להתחייב, סירב הורוביץ ייבות.
לפגישה. הופיע לא כן

 הינחה המעורבות־מחוייבות עקרון
 יגאל היוצא, שר־האוצר את גם

 הורוביץ את כשהזמין כהן־אורגד,
שבו ארבעה לפני לארוחת״צהריים

 אורגד הירצה הארוחה במהלך עות.
 תוכניתו על רם") בקול (״חשב

 בנדון. רעיונות והעלה הכלכלית,
 יעקובי, גד אל אותו היפנה הורוביץ

 המערך, של הבכיר הכלכלי הנציג
הדיון. המשך לצורך

 אצלי ליצור ניסה אומנם אורגד,
 עמוקה הבנה שקיימת הרושם את

 הורוביץ, ובין בינו משהו, ומיסתורית
 העדיפה הכלכלית למדיניות בנוגע

 אך התיקים, איוש — וכמובן למשק,
 ניסוחים או חוכמות אין הורוביץ אצל

נברא!" ולא היה ״לא דיפלומטיים:

 הכנסת, יושב־ראש מ״מ שהפיץ וחוזר
 מפקפקים אבן(שבסמכויותיו אסא

 בשיחות בליכוד אנשים מיספר
 הכנסת ועדות ממשיכות פרטיות),
הצורך. פי על לפעול הקודמת
 שלא הועדות, חברי בדבר ומה
 ממנים ״אז ?11ה־ לכנסת נכנסו

 המים־ מטעם במקומם ממלאי־מקום
הנחרצת. התשובה באה לגות"

 האנשים אחד הוא יעקובי אגב,
ב בבית־הנבחרים, רציניים היותר
הסורי למצב אחראי אינו וודאי

המ הרשות שרויה שבו אליסטי
 כדי אלה. בימים ישראל של חוקקת

 נאמר האבסורד, את להמחיש
 שר־ ישתתף ש״בישיבה במיכתב

 אריאל לא לא, המיסחר־והתעשיה,״
 המסיים פת, גדעון אם כי שרץ,

 הדיון כינוס אחרי יממה תפקידו את
 כלומר: השבוע. הרביעי ביום —

 עם החופשי הסחר בעניין המדיניות
 שר על־ידי תיקבע ארצות״הברית

 וחברי לדיון, הוזמן שלא חדש,
 כך, על לפקח שיצטרכו הוועדה,

 הוועדה חברי עם דווקא נמנים אינם
להימשך. חייבת ההצגה הקודמת.

ברק דפנה

הווי
יאכרזו ירצו,

 המישטרה מצאה תל־אביב ך*
 ציבורית אישיות של בביתה

 החשיש), מופק (שמהם קנבוס גרעיני
 המחלקה של במעבדה אותם בדקה
 הגרעינים כי גילתה פלילי, לזיהוי

 האישיות, הסבר את קיבלה מעוקרים,
 לציפורי־ מזון משמשים הגרעינים כי

בביתו. אשר הנוי
★ ★ ★

המישקל על
מחלקת מנהל גילה ירושלים ^
 עם כי ישראל, בנק של המטבע *■

 שערכו אשכול, שטר של הנפקתו
 — המכסימאלי שוויו הגיע שקל, 5,000

 מיליון לחמישה ישראלי כסף קילו של
 שטר של ומישקלו הואיל שקל,

 1,000ו־ — אחד גרם הוא אחד אשכול
 מיליון. חמישה הם 5,000 פעם

★ ★ ★

בחוד־הסגז
 סגן בדרגת קצין הואשם צה״ל ^
 בין לפיהן, שונות, עבירות 24ב־ •4

 תחת שהועמדו לחיילות נטפל השאר,
 המיני, נסיונן על אותן חקר פיקודו,
 המיניים, בכישוריו לפניהן התפאר

 שלו תנוחות־המישכב על להן דיווח
 מגונים, מעשים בהן ביצע אשתו, עם

 העבודה בשעות יחסי־מין איתן קיים
 מישרדו, כונה מכך שכתוצאה והודה

 — הכחול״. ״המדור הבסיס, אנשי כל בפי
★ ★ ★

המיותר את למחוק
 עם למכירה, הוצעו תל־אביג ^
 מחקי־ שנת־הלימודים, תחילת וי*

 מדיפי־ריחות. וגם שונות בצורות יבוא
 לב, בצורת מחקים היו המחקים בין

 בריח מחקים תפוח, בצורת מחקים
 מחקים דובדבן, בריח מחקים מנטה,
תות. בריח

★ ★ ★

לדום! תעבור הכנסת
 11 ה־ הכנסת ח״כ מיין ירושלים ^
 שונים, סיווגים לפי חבריו 119 את ^
 ארבעה ביניהם מצויים כי מצא

 בעלי שלושה לשעבר; רבי־אלופים
 שני אחה תת־אלוף אלוף; תואר

 עשר אחד; סגן־אלוף אלופי־מישנה;
 ויליד קיבוצים חברי תשעה נשים;

אחד. אפגאניסתאן
★ ★ ★

84 עיסקת־חליפין
 כדורגל קבוצת השאילה יפו ^
 משחקניה אחד את מקומית *■

 נוכח הסתפקה, אחרת, בעיר לקבוצה
 כדורי־ 50 של בתשלום במשק, המצב

 שחקן. אותו השאלת עבור רגל
★ ★ ★

מעלה של בישיבה
 כמה במשך עברו תל־אכים ^
 בפארק מטיילים מאות ימים ^

 עץ, על שעון שישב אדם ליד הירקון
 שאין שיבחינו מבלי עצומות, כשעיניו
 — מת בגבר אם כי ישן באדם המדובר
 גופתו משהחלה רק שנתגלתה עובדה
צחנת־ריקבון. מעלה

ן ★ ★ ★

י ״ מ ת ! - ל

אחד אוהל מספיק
 — העיריה הודיעה תל״אביב ^
 אשקלון עיריית שגם אחרי ₪1

 היא כי — זאת עשתה כי הודיעה
 אירוח, למטרות במארוקו, רכשה,
 שקלים, מיליון משני יותר של במחיר
 עד לארח אפשר שבו מלכותי אוהל
 שטיחים, כולל ציודו ואשר איש, 250

 קפה, וסיפלוני קומקומים מערכות
 עבור וקפטנים מוזהבים מגשים

והמלצרים. דיילות־האירוח המארחים,


