
 שפירא אברהם של כיסאו את מחליפים מדוע
תורגמן אברהם לניצב ציפתה הפתעה ואיזו

 קיבלה שנים חמש לפני ■
 העבודה ח״ב של אשתו עידית,

 שעון־יד מתנה: חריש, מיכה
 אותו ענדה לא היא אבל מקסים.

 רק הארון. בתוך אותו נעלה אלא
 לאור אותו הוציאה היא באחרונה

 אותו. לענוד והחלה השמש
 מעניק של בזהותו נעוצה הסיבה
 חריש שהו 1979 בשנת השעון.

 ונים־ במארוקו פרם ושימעון
ה בתום חסן. המלך עם גשו

 לילה בשעת שהתקיימה פגישה,
 שעון־ לחריש חסן מסר מאוחרת,

שנים במשך אשתו. עבור יד

 .סוף־סוף להם: אמר רפ״י, ותיקי
 הוא הרצוג חיים נסגר. המעגל
 ראש״הממשלה, הוא פרס נשיא,
 וסגן בכיר שר הוא נבון יצחק

התמו ולהשלמת ראש־ממשלה
 בן־ישראל בגירעון לבחור יש נה

 המיפלגה.״ כמזכ״ל
 של משעות־הצהריים החל ■
 שר־ ישב האחרון הרביעי יום

 לצד רבין יצחק הביטחון
 יהיו מה לנחש וניסה עוזריו

 בתוכנית שיישאל השאלות
 באותו אורחה היה שהוא מוקד,
לפני לאולפן בא רבין הערב.

מישעל, ניסים הטלווויזיה לכתב מדליףגוונו נסח
 הנהלת ישיבת פתיחת לפני קצר זמן

 חרות. עם השותפות בעתיד לדון שהתכנסה הליברלית, המיפלגה
 שבממשלה מקווה שהוא משום בפילוג. התומכים מראשי הוא גלופר

 למישעל. לומר הרבה לו היה לא אבל סגן־שר. להיות יזכה הוא צרה
שלו. המידע מקורות רוב נסתתמו השר מכיסא גרופר שנפרד מאז

המשו הפגישה עובדת נשמרה
 לא ועידית גמור, בסוד לשת
 השעון. את לענוד רשאית היתה

 זו שלפגישה מאז באחרונה, רק
 יכולה היא פומבי, ניתן ואחרות
מהמתנה. סוף־סוף ליהנות

 אחד בן־ישראל, גידעון ■
 העבודה, מזכ״ל כס על הנאבקים

 להבטיח כדי נוספות שעות עובד
 שהוא פורום בכל הצלחתו. את

 בשפה לדבר משתדל הוא מופיע
 גימל־ לפני כשנאם בו. המובנת

 יריביו שני מול סגולותיו על אים
 ברעם, ועוזי חריש החזקים,

 הם .מי :62ה־ בן בן״ישראל, אמר
 מהמישמרת המועמדים שני אלה

 48 בן הוא חריש הצעירה?״
 אחת. בשנה ממנו מבוגר וברעם

 אנשי לפני בן־ישראל כשהופיע
 גיל־ בני שהם דור־ההמשו,

המועמ .שלושת אמר: הביניים,
 לדור שייכים המרכזיים דים

לפני נאם הוא וכאשר ההמשך.״

 מלווה מבט. מהדורת תחילת
נח לענייני״תיקשורת, כיועצו

 לצד במהדורה צפה הוא שי. מן
 הגה להוציא מבלי מראייניו,

הופ הוא השידור, כשהחל מפיו.
 היתה הראשונה כשהשאלה תע

 גם העוף־הקפוא. מחירי בעניין
 לדבר מיעט הוא השידור אחרי
 האולפן. את במהירות ועזב

 כל העיף הוא התוכנית במהלך
 המוניטור, לעבר מבטים הזמן
במסך. נראה הוא איך לראות כדי

 על המדיני הדיון בעת ■
 סביב ישבו פרס של הודעתו

 זה מה במרחק שולחן־הממשלה,
 מודעי, יצחק השרים מזה,

 העביר מודעי ויבין. לוי דויד
 ואילו ישיר, באופן פיתקות ללוי
 כדי רבין של בשירותיו נעזר לוי

פיתקותיו. את להעביר
ה של בוועדת״הכספים ■

תמיכת על דיון התקיים כנסת

 ביניהם במוצרי־היסוד, הממשלה
 יושב־ הציע במהלכו, הביצים.

שפי אברהם הוועדה ראש
 הביצים את להוציא .עדיף רא:

מת כשהוא העוף,״ את ולהכניס
הממ התמיכה לעדיפויות כוון

 מפ״ם ח״כ לו העיר שלתית.
 אולי אז כבר, ״אם צבן יאיר
הביצים.״ את לתלוש כדאי
 ב־ ועדת־הכספים ישיבות ■

 המרווח באולם נערכות תל־אביב
 התעשיה לפיתוח הבנק של

 יושבים הח״כים אסיה. בבית
 עיצוב בעלי מתכת כיסאות על

 על נשענים שאינם חדשני,
 אם כי כמקובל, רגליים, ארבע

 האות בצורת מתכת מיסגרות על
 הצליח כבר שפירא .2 האנגלית

 בגלל כאלה, כיסאות שני לקמט
 אסיה בית מינהלת מימדי־גופו.

 הוועדה של הבאה לישיבה תביא
 שישמש מעץ, סטנדרטי כיסא

איל־השטיחים. של ישבנו את
נו באותו לכיסא ומכיסא ■
 שחל משח שר-האנרגיה שא.

 של כיסאו את מחדרו הוציא
 מביתו והביא מודעי, קודמו,
 בעלת מרווחת, עתיקה, כורסא

מגוונים. פיתוחי־עץ
 יצחק הליברלים ח״כ ■

 לדעתו מהי נשאל זייגר (.זיגי״)
 העדיפה הכלכלית התוכנית
 .בכל המשק. בעיות לפיתתן

 תוכנית מציע שמישהו פעם
 גורם .הוא זיגי, אמר הבראה,״
 שלא עדיף המצב. להחמרת

כלל.״ יציעו
 פרס של נאומו על בדיון ■

 שינוי ח״כ של דבריו היו בכנסת
תוק וירשוםסקי מרדכי

 אותו הפסיקו מאוד. עד פניים
 אותו שאל מהליכוד. ח״כים שני

 מחרות:.האם שיטרית מאיר
הח החרה מהקואליציה?״ אתה
 ויינשטיין אריאל אחריו זיק

 מילה תגיד .אולי מהליברלים:
אמ בממשלה, חברך על טובה

רובינשטיין.״ נון
 ויקטור מפ״ם ח״כ דווקא ■

 הממשלה, על הגן שם־טוב
 ח״כ של ביקורתי נאום בפני

מ דקל מיכאל הקואליציה
 להוכיח ניסה שם־טוב חרות.

 שממשלתו מנורדיה למושבניק
 מצע״. את מבצעת פרס של

הליכוד.
 המתקדמת הרשימה ח״כ ■

 בנאומו בירך פלד מתי לשלום
 חרות ח״כ הדוכן, על קודמו את

 נאום את שנשא מצא, יהושע
 נס על העלה פלד שלו. הבתולין

 ירושלים. למען פעילותו את
 שריד, יוסי ר״ץ ח״כ לו הזכיר
 קבוצת למען בעיקר פעל שמצא

ירושלים. בית״ר הכדורגל
 אגמון יעקב המראיין ■

 12 אחד בחודש להוריד הצליח
 מנהל — ממישקלו קילו

 רק אוכל בית־ליסץ תיאטרון
 כשנשאל ליום. אורז וחצי כוס
 ההזמנות על מתגבר הוא איך

 אגמון: ענה במיסעדות, לארוחות
 אי־אפשר ימים בארבעה ״פעם

 אחר שמישהו מכך להשמין
חשבוני.״ על לא וזה משלם

 סולימן המישטרה חבלן ■
 וחת־ קשה שנפצע חירכאווי,

 מיטען־ לפרק כשניסה עוור
 איכר־ של מכוניתו ליד חבלה
עיריית ראש א״טוויל, הים

 להנעים החל לשעבר, אל־בירה
 חירבאווי, שלו. שעות־הפנאי את

 ״* מבית־החו־ שיצא מאז המשמש
 מרחב במישטרת במרכזן לים

 ונגינה מוסיקה לומד הגליל,
בעכו. מורה אצל כאקורדיון,

ת מרים האסטרולוגית ■
ירו במרכז לקניות יצאה מיר

 בחלון־ לרגע והתעכבה שלים
 בעלי־ למימכר חנות של ראווה
 הוא כלב. בחלון .ראיתי חיים.
 ולא בו הבטתי אני בי, הביט

 בלעדיו,״ הביתה לשוב יכולתי
 ־ גרפו־ גם שהיא תמיר, אמרה.
 ובכף־ בקלפים קוראת לוגית,

 פנימה, נכנסה התאפקה, לא היד,
 הביתה ושבה דולר 200 שילמה

 כש־ הקטן. האפור הכלב עם
 לשעבר בעלה אליה טילפן

 אכרחם לחיים הנוכחי ושותפה
 מה לשאול תורגמן (.תורג׳י״)

 על לו סיפרה היא שלומה,
 הכלב. ובין בינה חילופי״המבטים

 אותו,״ קנית שלא מקווה .אני
 הדרומי המחוז מפקד לה העיר

 בבית,״ כבר .הוא המישטרה. של
 שאינו לתורג׳י, תמיר גילתה

 מאז אבל בעלי־חיים. חובב
 התמלא בביתם, הקטן שהכלב

 לכלב. בדאגה תורגמן ניצב
 שואל הוא הביתה מטלפן כשהוא

 אם הגור, של לשלומו כל קודם
 אותו הוציאו ואם אכל הוא

צרכים. לעשיית
 | אורי רמת־גן עיריית ראש ■

 מועצת־ בישיבת הודיע עמית
 מכונית רוכש שהוא העיריה
 הליכוד אנשי וולוו. מסוג חדשה

 כרוז להכין מיהרו באופוזיציה
 אותו והעבירו הביזבוז, נגד

את יתלו שעובדיה כדי לעיריה

ך1 \1ך ך1\ |  הנהלת יושב״ראש דולצין, הליברלית. המיפלגה של הישיבות באולם בדד יושב |1^
בנייני בין זמנו את מבלה הליכוד, בפירוק התומכים ומראשי היהודית הסוכנות | #1 1 11 11\

 המיפלגה הנהלת כשהתכנסה האחרון החמישי ביום בארץ. נמצא כשהוא ובירושלים, בתל־אביב הסוכנות
 פגישותיו כל את שסיים משום המיפלגה, לבניין לבוא הקדים הוא חרות, עם השותפות בעתיד לדון

פנימה. נכנסו האחרים שהליברלים עד מיקטרת, ועישן מקומו את תפס לאולם, נכנס הוא בתל״אביב.
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