
—
■ .< - * • * * * * ׳ . > , ׳ . . 1 ״ ״ . •י . ♦ ♦ * * 1 * * * ♦ * ־ * * 1 •

י * * *- י■ < ׳ <* ג <*<<**♦ • < * * * ׳ * * ׳ י •* י * * י 7 י * ׳ * ׳

 לכיסיו ידיו את תמיר שמואל תוחב מדוע
קריבושי דויד של םתוויל בקיסריה קרה ומה

בשי שחזו צופי־טלוויזיה, ■
 שמו החלפת־השבויים, על דור
 שמואל שעורך־הדין לכך לב

 שתי את העת כל תחב תמיר
 שאחז או מיקטרונו, לכיסי ידיו

 על אותן שלחץ או במישהו,
 תמיר הסיבה: שלפניו. השולחן

 הגורמת רפואית, מבעיה סובל
לרעוד. לידיו
 שוררת שבועות כמה מזה ■

 ראש״הממ־ בין ניכרת מתיחות
לביו סרס, שימעון שלה

 הסובלנית ״הח״כית פרס קבלת
דו כתבי־הכנסת. מטעם ביותר"

 ה־ בחיק האירוע את חגגה רון
הת קבלת־הפרס ביום מישפחה.

 וחברים מישפחתה בבניין ייצבו
 דורון, של אחותה גם קרובים.

הגי בארצות־הברית, המתגוררת
 האחות, לאירוע. בעלה עם עה

 מדורון, פחות לא מטופחת
 שמץ ללא רהוטה, עברית דוברת

זר. מיבטא של
של בתה גם נכחה באירוע ■

"11 1 ך 1  שהיה אוסטריה, של הקאנצלר-לשעבר 1ק1ך11ק
! ■1 111 | ו החדש זקנו את בארץ להציג אמור |1/

 שהוזהר מפני ביקורו את ביטל בתיווכו, השבויים החזרת את לחגוג
 בינתיים הימנית. המחתרת מידי בסכנה כאן יהיו שחייו רישמית

 משוגע, אינו קדיאפי מועמר כי קבע שבו ראיון, באוסטריה פירסם
הסוריים. השילטונות עם להסדר להגיע ערפאת ליאסר הציע וכן

אלוני. שולמית חברת״הכנסת
 הסביר פרם של ממקורביו אחד
 של הפוגעות בהתבטאויות זאת

 חייב, נותר לא פרס כלפיו. אלוני
 עד־ קרירות, אלוני כלפי ומפגין

שלום. אי־אמירת כדי
 ריי־ מיכה חבר-הכנסת ■
הוצ על בתיקשורת התלונן סר

 איש־ציבור, של המרובות אותיו
שמ ושאר בריתות חתונות, בגין
 עבד־אל־והאב חבר־הכנסת חות.

 נושא על מנסיונו הוסיף דראושה
 כיצד סיפר הוא זה. בלתי־מדובר

ב לחתונה שעבר בשבוע הוזמן
הח לפני שעות כמה ערבי. כפר

 את לסדר הכלה משנסעה תונה,
 לחתן היתה ספר, אצל תסרוקתה

נע החתן חמורה. תאונת־דרכים
לס תחת הכלה, חתונתו. ביום צר
 את לעצמה סידרה שערה, את דר

 המתינה ושריטות, בחתכים פניה
המ להיות שאמור ביום לשווא
 שהביא דראושה, בחייה. אושר

 נאלץ כמתנת־חתונה, שמן צ׳ק
 לתחנת- טקסי־ספיישל לקחת

 החתן, עצור היה שבה המישטרה,
 והשפעתו כוחו כל את ולהפעיל

 עמוס לילה אחרי לשחררו. כדי
 החתן נישאו וטלפונים, נסיעות
טוב. במזל והכלה

 וייס שבח חבר־הכנסת ■
נפו בפנים אלה בימים מסתובב

 מאושפז אביו — הסיבה לות.
 וייס בבית־חולים. אנוש במצב
 בבית־החולים, יום מדי מבקר

 בהתאם ויורד, עולה ומצב־רוחו
אביו. של שבמצבו לשינויים

דו שרה חברת־הכנסת ■
את השלישי ביום חגגה רון

 שניאור שניאור. דפנה דורון,
 ב־ והבנה מעולה טעם שגילתה

 עיתונאית היא אופנת־עילית,
העו העיקרי הגורם לעת־מצוא.

 זה, בתחום מלהתקדם בעדה צר
 בתה היותה עובדת הוא לדבריה,

 פן פוחדת שניאור דורון. של
בחוסר־אובייקטיביות. תואשם

 טרוד וייצמן עזר השר ■
 לא האחרונים. בשבועות ומתוח
שאי וייצמן, סיבות. לכן חסרות

 השבוע נכח מהכותרות, יורד נו
 הודעת־הממשלה בעת בכנסת

המשת הכלכלית, מדיניותה על
 היה לא וייצמן לפעם. מפעם נה

 במקומו. בשקט לשבת מסוגל
יצ שר־האוצר של נאומו בעת
 פתקים החליף הוא מודעי, הלו
 פרם, שימעון ראש־הממשלה עם

 ודיבר יחד לספסלי עבר אחר־כך
 עמר, שלמה לסיעה, חברו עם
 פרס, עם פתקים להחליף חזר

וחוזר־חלילה.

 ה־ האיגוד אגף יושב־ראש ■
 חיים בהסתדרות, מיקצועי

 ל־ הליכוד ומועמד הברפלד,
 סועדים נראו ראשות־ההסתדרות

 נפרדים) (בשולחנות השבוע
 אולימפיה. היקרה במיסעדה

 הנוכחים, אחד תמה זה,״ ״מה
 הסועדים, שאר של לצחוקם
 להסתדרות הבחירות ״במהלך
קפיט במסעדות לאכול למדתם

ליסטיות?״
לנ שמאי של בכוונתו אין ■
להס בבחירות ההפסד את תח

 אמר פנים, כל על כן, תדרות.
וחבר־ הרצליה לראש־עיריית

 לנדאו לנדאו. אלי מיפלגתו,
לדבר!״ צריך ״צריך, התעקש:

 חבר־הכנסת כיום עושה מה ■
ה קליינר? מיכאל לשעבר

 בשבוע כשל חרות, מצעירי איש,
 למועצת־פו־ במירוצו אף שעבר

בכנ כישלונותיו עלי־תל־אביב.
 אותו החזירו ובהסתדרות סת

 במישרה־ כעורך־דין לעיסוקו
 ניסים (משה) ״אבל מלאה,

בע לי עושה (שר־המישפטים)
 השלישי. ביום התלונן יות..."

 לשעבר הח״כ התכונן למחרת
 לטפל כדי כנראה לכנסת, לנסוע

מהשורה. כעורך־דין בבעיותיו
 ,ועדת־החוקה־ יושב־ראש ■

 נפצע קולס, אלי חוק־ומשפט,
קו תפקידו. מילוי בעת השבוע

השלישי, ביום רגלו את נקע לס

 ממיש־ נפשו את למלט ניסה עת
כן־הכנסת.

 השלישי היום של בערבו ■
 בפי שקרוי מה של קבוצה נחתה
 יפי־נפש,״ ״שמאלנים, הימין,

 הפרלמנט אנשי של במיבצרם
 הקבוצה, הפרדס. — ראשון של

 יונה המשורר בלט אנשיה שבין
 במים־ הגיעה בן־יהודה, (״יבי״>

 אנשי־ שהכריזו שלום־הבית גרת
 יוסי של ומקורביו שונים בוהמה
אח אנשי-הפרלמנט, עם שריד

 ראשון־לציון של שהנבחרים רי
 בשריד, פומבית תמיכה הביעו

 והסירו בלבנון, לשרת התנדב עת
 הח״כ, של בגנותו השלטים את

המקום. את לכן קודם שקישטו

מנ שרעבי בועז הזמר ■
מבעיות־הנישואין להתאושש סה

 שמנות כותרות שקצרו שלו,
 ־עתה זה חזר שרעבי בעיתונות.
 * חדש חומר הקליט מניו־יורק,

לטוב. ומקווה
הפופולא הרקיעה השבוע ■
 מרים חברת־הכנסת של ריות

 חברי- שחקים. תעסה״גלזר
 גולדשטיין, פינחס הכנסת

וא כהן יגאל שליטא, בני
 מי בידי ביניהם, התחרו חרים

 למסיבת להסיעה הזכות תיפול
 התחרות, פרטית. יובדהולדת

 של ידיעתה ללא התקיימה אגב,
לשעבר. סגנית־השר

 מים־ על שחתם אחרי מייד ■
 מרשות־השידור, מכי־פרישתו

 - עצמו על סער טוביה קיבל
 חברת של המוביל בצוות להיות

בתחומי צעירה חברה — גיי־קיי
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