
 והחזיר שיטרית מאיר בין הקשר מה
ער ללובאוויצ מודעי יצחק כתב ומה

 נבחר מאז הראשונה בפעם ■
 שימי השבוע הצליח לתפקידו

 מליאת את להצחיק פרם ערן
 את סיכם כאשר זה היה הכנסת.

 ״זהו במילים: התקציב על הדיון
 למרות לדמוקרטיה." גדול ערב

בצחוק. הנוכחים פרצו העייפות,
 יסודות־ חוק על בדיון ■

 אגודת ח״ב קבל התקציב
 על פירוש מנחם ישראל
 צבן יאיר המשתתפים. מיעוט
 עיקרון את לקבל הציע ממפ״ם
 שבאולם מכיוון הרפורמי, המניין

 בצירוף רק נוכחים, עשרה היו
הח״כיות.

 אברהם פתח דיון באותו ■
 ועדת־ה־ יושב־ראש שפירא,

 בדברים הכנסת, של כספים
 לו, התברר דיון כדי תוך נלהבים.

 חוק את להציג אמור שהוא
 אליו פנתה השקעות־ההון.

 חייקה הישיבה, יושבת־ראש
 מדבר ״אתה ממפ״ם: גרוסמן

 הון." השקעות לעידוד חוק על
 יסודות חוק על ״לא, שפירא:

 אני ״לא. גרוסמן: התקציב!"
 לעידוד בחוק דנים מצטערת.

 הודעת." גם וכך השקעות־הון,
 גרוסמן: מוכן." לא ״זה שפירא:

 לפניי מונח הוא מוכן? לא ״זה
 צבן מוכן?" לא זה איך פה.

 אישר מוכן." לא ״הנאום התערב:
 וסיים מוכן." לא ״הנאום שפירא:

 נראה. זה ״ככה הוויכוח: את צבן
 לשחק ומציע הפסקה מציע אני

בחצר."

 יצאה לא עדיין הכנסת ■
 * פינחס הליברלים וח"כ לפגרה,
הו כבר גולדשטיין (״פיני")

 לארצות־הברית יוצא שהוא דיע
 שהוא בטוחים במיפלגה לחודש.
 על הגורלית ההצבעה כי התבדח,

 שותפותה וצורת המיפלגה עתיד
 השלישי ביום תיערך חרות עם

 המכביה, בכפר שבועיים בעוד
 הצעת ממתנגדי הוא וגולדשטיין

האיחוד.
 מנדל מנחם של שליחיו ■

 מלובאביץ׳״) (״הרעבע
 השבוע החתימו שניאורסון

 ברכות על ושרים ח״כים בכנסת
 הקשיש. הרבי של ליום־הולדתו

 מלבד לחתום, נרתמו הכל כמעט
 חתם איתן רפאל מעטים.
 היא ״חתימתי הוסיף: אך בברכה,

ל יעלה הרבי אם בת־תוקף
 שלא שליטא, בני ישראל."

 בחוק האחרונה בהצבעה תמך
 ■ שבפעם הבטיח יהודי מיהו
 — להצבעה החוק כשיובא הבא
 שר־האוצר ואילו יתמוך. הוא

 לרב. כתב מודעי יצחק
 לרחמי־ זקוקה ישראל שכלכלת

שמיים.
 ועדת־הכספים בישיבת ■
 רשות־הדיבור את שפירא נתן

 עובדיה עפולה, עיריית לראש
 עיון — לעיסוקיו והתפנה עלי,

 בטרם לפניו. שהונחו בניירות
 אליו פנה פיו, את עלי פתח

 - לדבר?" גמרת ״עובדיה, שפירא:
התחלתי." לא ״עוד עלי: לו ענה
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יד. תנועות שלל מבצע כשהוא אותו קלטה והמצלמה אורח״הכבוד, היה בעצמו, מישפטן שהוא הרצוג,

 מאיר עלה במיקרה לא ■
ב לדוכן־הנןאמים שיטרית

 יושב־ראש של במקומו כנסת
 בשם להשיב כרי וערת־הכספים,

 להצעת ההסתייגויות על הוועדה
לת התחיל שיטרית התקציב.

ה להפתעת התקציב, את קוף
 הדובר כי שציפו באולם, נוכחים

 מעטים כמקובל. שפירא, יהיה
 לדוכן הועלה ששיטרית ידעו

 היחידה הדרך היתה שזו משום
 להצבעה להפריע ממנו למנוע

 את ולהציג הצעת־התקציב על
מעכ שהיו הרבות. הסתייגויותיו

הדיון. סיום את בות
 התקבצו הארץ צפון נכבדי ■

 החדש בביתם במוצאי־השבת
 בטבריה, מעריב כתב של

 הדוגמנית ואשתו. סגל שעיה
 רפול. ברגר. שרה לשעבר

 מתל־עדשיס בא סגל. של ידידו
 שבא לפני דקות שלוש ועזב
בעל הוא אף לדי, דויד השר

 יגאל סגל. עם אישיים קשרים
 סגר טבריה. עיריית ראש ביבי,

ה הקבלן עם ענייני־תיירות
 יאיר ואיש־העסקים טברייני
 כתבי עטים כולם כשעל ובמן,
 חיים למסיבה, שבאו הצפון
 מנחם ישראל), וקול הבט

 גלי־ חדשות, (הארץ,הודביץ
 כלי־תיקשורת שישה ועוד צה״ל

 (״שימי״) ושימעון אחרים)
 בנושא עסקו הכל (דבר). וייס
 הבטיח רפול גלי־צה״ל. אחד:

 להעלות התחייב ולוי, להתערב
 בישיבת־הממ־ לדיון העניין את

הבאה. שלה
ה הציג שנים עיטר לפני ■

חב ישראל הצעיר, מחזאי
 פרי־עטו, ליחיד מחזה רוני,
 מועלה היום רוט. יוסף בשם

ישי תלמידי לפני שוב, המחזה
 מלווה כשהוא אור־שמח בת

 המחזה. המקורות. מן בציטוטים
בינתיים חזר מחברו, כמו בדיוק

ו כיסוי־ראש ועטה בתשובה.
ציצית.

ה אחרים, חדשים דתיים ■
 הישנים, בעיסוקיהם ממשיכים
 אמנון הם הנדרשים, בשינויים
 ישראלי. ואיקא אריאלי,

 וחצי, שנה מזה דתי אריאלי,
 של ביטאונה מאור. את עורך

 לכן קודם אור־שמח. ישיבת
 תל־אביב. קול בחינמון עבד

 החוזרים שבין הוותיק ישראלי,
 מרי־ לביטאון תורם בתשובה,

שומיו.

 מאור של האחרון בגיליון ■
הג מהי שונים אישים נשאלו

 חיל־ מפקד שלהם. הציונות דרת
 פלד, בנימין לשעבר, האוויר

 אילביט, המחשבים חברת איש
ה ארבעת בת בהגדרתו ציין

 ש־ מי הוא ציוני כי סעיפים
 למדינת ומחוייבותו ״נאמנותו
אמו לה ישבע כאשר היהודים,

 תהיה השורה, מן כאזרח נים,
 חייו הקרבת כדי עד עליונה
 מזכ״ל חוקתה.״ ולמען למענה

 בן״ יצחק לשעבר ההסתדרות
 — ״הציונות אמר: אהרון
 ביהדות וסופה שראשיתה תנועה
 לסופר ומרכז־אירופה." מיזרח
 הברקה היתה אורפז יצחק
 ב־ ציוני להישאר ״קשה אחרת:

להי כקשה כשם ארץ־ישראל,
 למנהיג לה." מחוצה יהודי שאר
 לא יערי מאיר הקשיש מפ״ם
 להגדיר ״לנסות תשובה: היתה
 יצקת כאילו זה — ציוני מיהו
תחתית." ללא לחבית מים
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 היה שלא קט חיש גילה המוזמנים, אחד שהיה ישראל, במישטרת חקירות
 שפירא, עמוס למישפטים הפרופסור בו(למעלה) התבוננו ממולכד. תיק זה

האוניברסיטה. נשיא (מזוקן) מני, משה והפרופסור הפאקולטה, דיקן

 מפקד גלילי, אלון ■
 מדוע הבין לא הירוקה, הסיירת

 כאשר המישטרה אותו עצרה
 כי חשד שבו בדווי, בצעיר ירה

 בשדה־ למכולת לפרוץ התכוון
 רגיל היה הוא כה עד בוקר.

 ה־ של השני מן,הצד לעמוד
 לבדווים להציק נהג הוא מיתרס.

 ג׳יפ על רוכב כשהוא הנגב, של
מת היו כאשר בנשק. ומזויין
 פותח היה הוא תקריות, פתחות

המישטרה. את מזעיק או באש
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