
 השד של לדוברו היה כמעט הפנתרים פליט
ש״ס עם מפלרטט כהן רן וח״כ שרון אריאל

 בא שר־החוץ נימול. שיטרית ח"כ של שבנו לפני קצר זמן חריף, מתבלין מריחשמיו יצחק
רותי, ואשתו, שיטרית חגגו שם ביבנה, לבית״הכנטת אחרים חרות אנשי בלווית

ביתי. מייצור מיין ללגום זכה ואף הסנדק להיות התכבד שמיר בכורה. בת לזוג דויד. בנם, לידת את

 היה שלא המרד נולד איך ■
 בתחילת הליברלית? במיפלגה

 פעילי עשרות קיבלו השבוע
 של מלישכתו טלפונים המיפלגה

 גידעון והפיתוח המדע שר
 כלכלי. לדיון הוזמנו הם פת.
למ הועברה הלילה באותו עוד

הידי היומיים העיתונים ערכות
 השר נגד מרד שמתארגן עה

 גם הספיק. זה מודעי. יצחק
 חזרו המשתתפים, וגם המארגנים

 אחרי שלמחרת, בבוקר בהם
בעיתונות. הפירסום

 ח״כ של העיראקי מוצאו ■
 מזמן כהן, רן מגן־שמואל, ר׳׳ץ

 שבועות, כמה לפני הפתעות. לו
 מאיר הרב של פעילים אליו פנו

 שימסור ממנו וביקשו כהנא
וגור יגיע שיומם בסיעה לחבריו

 בנוגע מה שאל כהן נחרץ. לם
עירא אתה משלנו, ״אתה אליו.
הפעילים. ענו קי!״

מוצאו, שבזכות מספר כהן ■
 ספרדים מש״ס, ח״כים אליו פנו

 שיצטרף לו והציעו שומרי־תורה,
 יוצאי־ מעמד את ויחזק אליהם

 דחיתי ״לא הדתית. בתנועה בבל
כהן. סיפר הסף,״ על אותם

רתומה שהיתה מעגלה פרי בוררתבן־אלישר ניצה

 משה של בנו שכטר, עופר לחתונת אליהו, בעלה, עם באה אלישר
 המישפחתית החתונה באמריקה. הסוכנות שליחי ראש בעבר שכטר,
 האירוע את מנצלים רבים מרכז חברי כאשר לפוליטית הפכה

 של הדחתו עמדה הפרק על בענייני-תנועה. לשיחות המישפחתי
להעיר. שנתן הראיון אחרי והשיכון, הבינוי שר עוזר סרוטי, אבנר

 נראה הכנסת במישכן ■
 לשעבר מימון, מיכה השבוע

 כהן, מקבוצת של״י, הנהלת חבר
 עצבנית בצורה מתנהג כשהוא

 לתשובה זכו חבריו יוצאת־דופן.
 כץ, ישראל של מפיו דווקא
שרון. אריאל השר של עוזרו

 דובר לשעבר שמימון, סיפר כץ
 תמ״י, מטעם העבודה מישרד
מ החדש, השר על־ידי שנזרק

בק לתשובה ממתין קצב, שה
 התע־ מישרד כדובר למינויו שר

שבינ היא, האמת והמיסחר. שיה
 עמי אחר, מועמד נמצא תיים
מעריב. איש יכיז׳
 מתקופת מימון של חברו ■

 סעדיה השחורים, הפנתרים
 השבוע הוא אף היה מרציאנו,

 כדי לא אבל הכנסת, במישכן
 מר־ פרלמנטרית. עבודה למצוא
 ומיסעדן לשעבר, ח״כ ציאנו,

 ביחד שכתב, סיפר תעסוקה, ללא
 פוליטי. לסרט תסריט חברים, עם

האש שהמימסד הוא שבו המסר
 את לשנוא למיזרחיים גורם כנזי

 הם שלו המשקיעים הפלסטינים.
 מארצות- בעלי־ממון פלסטינים

 של בתסריט עניין שגילו הברית,
העבודה. מיפלגת מרם חבר

 הוא ההסתדרות מזכ״ל ■
 הוועד־ בבניץ הבילעדי השליט
 בישיבת שעבר, בשבוע הפועל.
 בעודו חברת־העובדיכנ מינהלת

 העיתונאים, שאחד הבחץ נואם,
 סביבו וסוקר עומד באולם, שנכח

 לעמוד. יכול .אינך הנוכחים. את
 מקום אין עומד, אחד כשקיסר
קי ישראל אמר נוסף,״ למישהו

בחיוך. סר
 יצחק הליברלים ח״כ ■

 את השבוע ניצל זייגר (״זיגי״ז
 בכנסת ששררה האחדות רוח

 סרס שימעון של נאומו ביום
 הוא אתיופיה. יהדות בעניין
 סיעות־ כל בין להעביר הצליח
 שעניינה הצעת־החלטה הבית

לכלכלת־ישר־ חשיבות־התיירות

 תיירותי שבוע זה היה לדגי אל.
 את השני ביום פתח הוא רצוף.
 בחסות הכנסת של התיירות לובי

 ולמחרת סוכני־הנסיעות, איגוד
 בעיר־ סיור להם אירגן הוא

העתיקה.
 הציע הכנסת במת מעל ■

 הגורמים שכל תיכון ח ח״כ
 לטי• מחדש להביא כדי יתאחדו

 חברו העיר לארץ. סות־צ׳רטר
 אריאל הליברלית, למיפלגה

צ כך לשם ״אבל ויינשטיץ:
מעוף.״ עם ממשלה ריך

 . ח״כ התלוננה דיון באותו ■
 שתיי־ סולודר, עדנה העבודה

 קיימת, אינה לחרמון רות־הפנים
 בצפון. שלג יורד שלא משום

 אל ״רק ויינשטיין: התערב שוב
 שלג מיבצע רוצה שאת תגידי
חדש.״
 אמיר, דאק העבודה ח״כ ■

הכס בוועדת חבריו את הפתיע
 חב־ על בדיון הכנסת. של פים

 בחריפות תקף הוא רות־הביטוח,
 שנותרות הגבוהות העמלות את

 חבריו הסוכנים. של בידיהם
 פיתאום מה הבינו לא לישיבה

 לאוד מפה בכך. מתעניין אמיר
 שהסיבה דבר, של בסופו נלחש,
 שיריבו היא, אמיר על לרוגזו

 פרץ, יצחק ח״כ מדימונה
בעיסקי־ביטוח. קשור
 המיפלגה את שעזב מי ■

 הת־ שרנר לפני עוד הליברלית,
לשע בר-םער, אלחנן אשפז,

 סיעת ודובר המיפלגה דובר בר
 בעסקי־ תפנית ביצע הליכוד,

 ענף דובר הוא מעתה הדוברות.
 גם בו־זמנית ומטפל היהלומים

 וגם היהלומים בורסת בבניין
היהלומנים. בהתאחדות

 השבוע השתתף הארץ מוסיאון מגכ״ל 1'
הוא כאשרלחבר. במסיבת״הפתעה !

 על ויתר הוא דבריו, את לשאת כדי צוותא בימת על לעלות התבקש
 האלוף טיפס השניה, בשורה מושבו, ממקום לבמה. רגילה עליה

 מעריב, צלם לבמה. וממגה הראשונה השורה כיסאות על (מיל.)
עליו. גם יטפס בטרם לצד, זינק לגופו, שחשש קאטטרו, ראובן
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