
מיהו שפירא. אברהם את הח״כים ירגיזו מדוע
בטבעון טופז דודו עשה ומה פת״ם המכונה השר
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 .את אלה בימים מעסיק מה ■
 איך בלבה: אחת שאלה הח״כים?

 אברהם ח״ב בעצמו יוציא ומתי
 מריוני המפריעים את שפירא

ברא עומד שהוא ועדת־הכספים,
ל מצליח שאינו שפירא, שה.

 בישיבות הנעשה על התגבר
 שוחח שהוא הודיע כבר הוועדה.

 יושב־ראש עם זה עניין על
 עידכן וזה הלל, שלמה הכנסת

 יכול ועדה שיושב־ראש אותו
 מפריע ח״ב מהישיבה להוציא

 שלוש אותו קורא שהוא אחרי
 נערכות כאשר לסדר. פעמים

בירו במישכן־הכנסת הישיבות
 לקרוא יכול שהוא הרי שלים.

הישי רוב אבל הכנסת. לסדרני
 במישר־ בתל־אביב, נערכות בות
 התעשיה לפיתוח הבנק די

 הוועדה חברי אסיה. שבבית
 מכינים כבר אחרים וח״כים

 איך לראות כדי מארב. לשפירא
איומו. את יממש הוא

הקפ המישמעת נוהגי ■
 בישיבות הלל שהנהיג דניים

 סגניו, את גם הדביקו המליאה
 רק קריאות־ביניים. שמונעים

 שוסטק, אליעזר אחר, סגן
 של פרלמנטריים חיים מאפשר

לש שר־הבריאות הסיבה: ממש.
 היו־ כס על מנמנם .73ה־ בן עבר.

 כמעט הרסן את ושומט שב־ראש
לחלוטין.

 ניגש האחרון הרביעי ביום ■
 קול של הפרלמנטרי הכתב

 לשר בן־עמי, עודד ישראל.
 לראיין וביקש וייצמן עזר
 היתה שלא הנסיעה בעניין אותו

העבודה ח״ב של נסיעתו —
ל דראושה עבד־אל־והאב

וב בחיוך וייצמן, לו ענה ירדן.
 לא ״אני בלתי־מוסתרים: גאווה
במוקד.״ אני הערב יכול.
 כהן יגאל חרות ח״ב ■

לעוב התרגל לא עדיין אורגד
 השבוע. שר. איננו כבר שהוא דה

 הוא המליאה, לאולם כשנכנס
 לפני הממשלה. לשולחן ניגש

למקו ופנה התעשת שהתיישב,
הח״כים. שאר בין מו

 אמנון שר־התיקשורת ■
 וע־ לפני הופיע רובינשטיין

ו לביקורת״המדינה דת־הכנסת
 הסביר הוא בזק. חברת על דיבר

 מושקעים שלה נצברים שכספים
לו העיר ללא־סיכון. בהשקעות

 (״זיגי״> יצחק הליברלים ח״ב
 עוברים שאו!ם ״כלומר, זייגר:

סי ללא השקעות כי החוק. על
בחו׳ל.״ רק יש כון

 הוותיק נהגה ■צירליסבג,
שולמית ר"צ ח״ב של והמסור
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 דן למלון זומנה המדינה של הכלכלית הצמרת (למעלה). כופתאות
 שפרס מכיוון נעמת. מגבית בפתיחת להשתתף כדי בתל״אביב

 את חית הציעה למיזגון, לגשת היה יכול ולא אליהו עם שוחח
 היתה המארגנות בין דולר. 100 עלה ליחיד כניסה כרטיס שירותיה.

 איל־ההון של בתו מימין), (למטה זוכוביצקי <״אסתי") אסתר
 למרות עימו. עובד יונתן, שבעלה, אייזנברג, שאול היהודי־יפאני

 (,.מיקי") מיכאל נמנע לא באירוע, אייזנברג מישפחת מעורבות
 עם לארוחת־העדב, לבוא אייזנברג, מאימפריית שהתנתק אלבין,
לבן. מעיל לבשה גליה ספורטיבי, בלבוש הופיע אלבין גליה. אשתו

 מסיסמת _ מרוצה אינו אלוני,
 יד!" לה תן גבר, ״תהיה - נעמת
 בעלת היא סימה שאשתו סבג,

 טוען בהרצליה. גדולה מיספרה
 עבודות כל את עושה שהוא

 ״ואשתי בישול, כולל הבית,'
יד.״ לי נותנת לא אפילו
 פסח הליברלים ח״ב ■

בסרט צפה גרופר (״פייסי״)
 שהוקרן הסורגים, מאחורי

 הכנסת. של ועדת־החינוך לפני
 המילים צירוף את הזכיר מישהו

 בקול: גרופר שאל נפש." ״חשבון
 פרלמנטרי עוזר לו ענה זה?״ ״מה
 מה בדיוק ״זה חדה: לשון בעל

 אף עושים לא שהליברלים
פעם:״
 מיטה המישפטים שר ■

 דוכן־ אל אחת לא עולה ניסים
 מטעם להשיב כדי הנואמים
כש לסדר. להצעות הממשלה

 על שריד יוסי השבוע דיבר
 השרים של התכופות הנסיעות

 כדי לדוכן ניסים עלה לחו״ל,
 המטהר בא הנה ״הו. להשיב.

 ושר־ שריד. אמר הממשלתי,״
 לא שחל משה האנרגיה

 בצחוק ופרץ להתאפק הצליח
מתגלגל.

 שלומם את מבטיחים כיצד ■
מאת בדרכם הפלאשים של

 לא השחום שעורם כדי יופיה?
 על הירהורים קפטן לשום יגרום

 או בלב־ים מאוניה- השלכתם
 את מכסים במרומים, ממטוס
בכיפה. מועד מבעוד ראשם

 ברנע יורם הפירסומאי ■
 המדע לשר חדש שם מצא

 הם אלה פת״ם. פת: גירעון
 תעשיה, ״פת, של תיבות ראשי

מיסחר.״
 להירתם החליט ברנע ■

 בענף. הרבים המפוטרים לטובת
 בשם מדור לפתוח עומד הוא

ביט באותות, המשותף השוק
 שאותו איגוד־המפרסמים, און
 הפירסו־ יוכלו שבו יערוךי, הוא

 עבודה, לבקש המובטלים מאים
לעמוד מממן חיפש ברנע בחינם.

 רשת בעל נור, משה את ומצא
ש שמו, את הנושאת שלטים
רקה. חצי בתוך לרעיון הסכים

 עיריית ראש ניצן, ■מאיר
 שעוסק כמי ידוע ראשון־לציון.

הצי בעבודתו ביממה שעות 20
 דנציג איתן המראיין בורית.

 מה מיל', תת־אלוף ניצן, את שאל
 בא כשהוא לעשות מספיק הוא

 רק לראות מספיק ״אני הביתה.
 והסביר ניצן ענה אצבעות,״ שתי

 של היא אחת ״אצבע לדנציג:
 של והשנייה יום. של פסוקו
 נו־נו־ לי שעושה נעמי, אשתי.

הרבות.״ עבודתי שעות על נו
 מנכ״ל עמיר, מיטה ■

 בימים מספר המלונות. התאחדות
 באלכסנדריה. נולד הוא כי אלה

 את לטשטש לנסיונו הסיבה
 וילנה — האמיתי מקום־הולדתו

 ששני בכד נעוצה — שבפולין
בהת מרכזיים תפקידים בעלי

המלו בוועידת שנבחרו אחדות,
 שעבר בשבוע שהתקיימה נאים

 מצרי.• ממוצא הם בירושלים,
 מורים הוא נשיא־ההתאחדות

 הוא שלה והיושב־ראש קאסוטו
 פפו־ (״פפו״> אלי המלונאי

שדו.
חמלו־ זכה ועירה באותה ■

 פדרמן (״סמי״) שמואל נאי
 פועלו על המלונאות", ב״עיטור

תע לקידום רבות שנים במשך
 למרות בישראל. התיירות שיית

בוועי ששררה החגיגית האווירה
 נשיא של נוכחותם אף ועל דה.

 וראש הרצוג, חיים המדינה
 קולק, טדי ירושלים עיריית
 רות, פדרמן, של אשתו הביעה

 הוענק שבו מהטקס אכזבתה את
 היא גם היתה לדעתה, העיטור.

 ששיחררה כר על להערכה ראויה
 היום־יום מדאגות בעלה את

 במלונאות לעסוק לו ואיפשרה
המרץ. במלוא
 בן־ ברחוב שרי בית־הקפה ■
 נחנך לא עדיין בתל־אביב יהודה

 לפופו־ הפך כבר אך רישמית,
 כמה אנשי־תיקשורת. בין לארי
 כמקום אותו מנצלים כבר מהם

 דן הטלוויזיה איש קבוע. מיפגש
 משם למשוך מנסה שילון
הטל מנהל להיות כדי בחוטים
יוש סמוכים בשולחנות וויזיה.

 ־פמי לענייני הכתבת גם בים
 אחרונות, ידיעות של לגות

 הנשואה אזולאי־כץ, אורלי
 בעל כץ, יעקב לעורך־הדין

 מעריב של הפופולארי הטור
 תחקירן אברמוביץ. אמנץ
 יגאל והסופר יפת זאב הארץ
בלאשה. העובד גלאי,

 קיבל פיק צביקה הזמר ■
 הזהיר, הנהג אות את השבוע
המ בבית־אבות. שנעיר בטקס
 גיבעתיים עיריית ראש ארח.

 את לערוך החליט ירון, יצחק
 קשישי בנוכחות דווקא החלוקה

 את קיבל שפיק אחרי עירו.
 דב העליון השופט מידי האות
 2800 בשם בירך הוא לוין,

 ניסו הטקס אחרי האות. מקבלי
 מקשישות כמה עם לצלמו
 הכירו לא חלקן אבל המקום,

 שהזדהתה אחת, רק כלל. אותו
 אבי־ דויד המשורר של כאמו

 ממישחק־ להתפנות הסכימה דן,
 עסוקים היו כולם שבו קלפים

הזמר. עם להצטלם כדי בשקידה,
 אלכם יחסי־הציבור איש ■

 עור בחברת השבוע יוצא קוטאי
 בן מוזר לכינוס ישראלים 30

 בו יקחו שבהולנד. בהאג חודש,
 העוסקים איש, 7000 חלק

המ טרנסצדנטלית. במדיטציה
כאשר כי להוכיח רוצים ארגנים
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