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 רומני הוא מי הכבושים, בשטחים יהודי הוא ימ

בכנסת לגיםהב הם ומי תל־אביבי במלון־יוקרה
השמי הברקת־השבוע את ■

 אלבין/ פליאה עורכת־הדין עה
ב האזרחית המחלקה מנהלת

 ב־ העוסקת המדינה, פרקליטות
הש בענייני מישרד־המישפטים

 לפני בהרצאה הכבושים, טחים
 ״בשטחים. בתל־אביב: עורכי־דין
 ההלכה: לפי נוהגים (הכבושים)

 יהודי אב לו שיש מי הוא יהודי
במ הומצאה האימרה .״16ואם־
סובול. יהושע על־ידי קורה

 בשבוע פקד מזל־ביש ■
 אהרון חבר־הכנסת את שעבר

 את שיחרר הוא אבו־חצירא.
 שהסתיימה לפני הצמוד נהגו

 והיה יום, באותו ישיבת־הכנסת
 לטקס־ לביתו לנסוע בכוונתו

כטרמ אחייניתו, של האירוסין
 מאיר חבר־הכנסת של פיסט

 השניים בעוד מיבנה. שיטרית
 היציאה לכיוון דרכם עושים

שהוא אבו־חצירא נזכר מהכנסת,

ן11ךן |1ך ך נפתי פנינה אשתו בחברת צולם חנר־הכנסת, ^|
 שהוא רמון, בתל־אביב. חדשה מיסעדה חת |1#1 1 □

 חינה אוכל, כשהוא להצטלם רצה לא המקום, בעל של ידידו
לאכול. התפנה הוא ואז אותו, יעזבו שהצלמים עד בסבלנות

בקיסריה חרדי סוף־שמו!
 שחזי ישוכנו היכן •

 שמראל־־בג* של חתונתו
 של בנו שפירא, ימין

ש אברהם חבר־הכנסת
 הארץ את הפוקדים פירא,

המאורע? לרגל
ה בתולחת לראשונה

 נסגר הישראלית מלונאות
 חמישה בעל שלם מלח

 לערבב שלא כדי כוכבים,
ך מלון וחילונים חרדים  ד

 השבוע בסוף ייסגר סיסריה
 ב־סזו ויארח עמר לפני

ה הכבודה כל את חדריו
 עשי־ לחתונת־השנד״ מגיעה

 כלים במיוחד הובאו המיבצע לצורך היהודי־חרדי. רי־העולם
כשר. ומזון חדשים

 רולארים 95 הוא היוקרתי במלח חדד מחיר רגילים לאורחים
ללילה.

שפירא

 ״איך ושבים: עוברים ושאל רך),
או ניהלתי הישיבה? את ניהלתי

 מוכנים שהיו למי נכון?״ טוב, תה
 חבר־הכנסת דוגמת להקשיב.

והס נחמיאס המשיר קולם, אלי
 הישיבות בניהול הצלחתו כי ביר

 נחמי־ — בעברו נעוצה בכנסת
מורה. היה מסתבר, אס,

 ליושב- נוסף וסגן נחמיאס ■
 כהן־אבי־ מאיר הכנסת, ראש
ב סועדים השבוע נראו דוב,

 סביב במיזנון־הכנסת אלגנטיות
סגולים.וכ פרחים עטור שולחן

 אורחים הסבו עימם הדורים. לים
 היתה זרות. בלשונות שדיברו

 שכללה בלגית מישלחת זאת
המאר של כלשונם ״סנאטור״,

 שמות כגון נוספים, פרטים חים.
 המארחים ידעו לא ותפקידים,

אורחיהם. על למסור

של
 ועדת־הספורט יושב־ראש 1

גולד־ פינחס הכנסת,
 דקות כמה מקץ לנאום אמור

 משיטרית ביקש הוא במליאה.
 שימחק כדי שניות כמה להמתין

ב מרשימת־הנואמים. שמו את
 לדוכן־הנו־ דרכו עושה הוא עוד

 נחושה כשכוונתו במליאה, אמים
 שמע — שמו את למחוק —

מכ היושב־ראש את אבו־חצירא
 לחבר־הכנ־ ״רשות־הדיבור ריז:
 בלית־ אבו־חצירא.״ אהרון סת

לנ אבו־חצירא התחיל ברירה
 בקוצר־ שהמתין שיטרית, אום.
 להפתעתו שמע הפתח, ליד רוח
ש והבין נואם, אבו־חצירא את

ל והחליט התחרט ודאי הלה
 ראש־ בירושלים. וללון הישאר
 והותיר לביתו נסע יבנה מועצת

לב אובד״עצות. תמ״י מנהיג את
 עם טרמפ אבו־חצירא תפס סוף

 (״אריק״) אריה שר־החלקאות
נחמקין.

ב בכנסת־ישראל? גסויות ■
 חברת־הכנסת נאמה הרביעי יום

 במליאת־ה־ אלוני שולמית
 היה שסדר״היום מכיוון כנסת.
 היושב- בה האיץ ביותר, ארוך
 כהן־אבידוב: מאיר ראש.

 אני גומרת, ״אני כבר:" ״תגמרי
 השיבה מרגיש?״ אינך גומרת׳
הנוכחים. של לצחוקם אלוני
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 הגס, לקבלת מצפה שרעבי ויהודים. בישראלים מלא גדול, באולם כדבריו, מאוד," רציני ״קונצרט היתה
 שלו, השלאגר את הלב, כל עם לשיר, יוכל הוא אז רק בדירתו. עדיין המתגוררת הלן, מאשתו חודש, בעוד
שלו. הוותיק הפארטנר גפן, יהונתן עם מחודשת בתוכנית אלה בימים מופיע ליסני בסדר. הכל אצלי

שם קנדיל פה, קנדיל
קג* עבד־אל־האדי •
 היה המצרי, שר־הנפט דיל,

 שר־האנרגיה של אורחו
שהמ ומכיוון שחל, משה

 מאמצעי־ מתנזר אינו ארח
 האורח גם זכה התקשורת,

ה לטעמו כיאה מההפקר.
 שוכן המארח, של יוקרתי
 רחבת־ בסוויטה קנדיל
 מלון של ה־זז בקומה ידיים,

 קנדיל, בתל-אביב. הילטון
 לא בלבושו אלגנטי שהוא
 וגרם כימעט משחל, פחות

 שר־ בלישכת להתאסלמות
 הסיבה הישראלי. האנרגיה

הרמא חודש בעיקבות —
 קנדיל נמנע עתה, החל דאן,

 או משקה דבר מלהכניס
 ימי־הבי־ במשך לפיו מזון
להז נאלצו מארחיו קור.
 יום, מדי ולצום עימו דהות

 שלא כדי החשיכה, רדת עד
להביכו.

 זאת, לעומת בערבים,
השתו האורח למען ערכו
 בערבו גסטרונומית. ללות

 שחל, של בחברתם בהילטון־ירושלים, קנדיל סעד השני היום של
 מנהל בראל יוסף ראש־הממשלה, ממלא־מקום שמיר יצחק

 דראושה כעבד־אל־והאב שונים וחברי־כנסת הטלוויזיה
 את שליווה מהרוטב במיוחד התפעלו כולם בן־אלישר. ואליהו
הבשרים.
 מישרד־ דובר אמיר אבישי ארוחה, באותה הסוערים אחד

 מנה בין להתרוצץ נאלץ הוא במיוחד. ממנה נהנה לא האנרגיה,
 נאלץ ואמיר מחירי־הדלק, הועלו ממש ערב באותו הסיבה: למנה.

הכאוב. בנושא לעיתונות בהודעות לעסוק
 מר־ ,המצרי מיופה־הכוח של אורחו קנדיל היה למחרת בערב

 הערב, של בתחילתו הופרדו, הרמאדאן, בעיקבות בסיוני. חמד
 בפיתוי הצדדים שני עמדו לא הערב בהמשך מהנשים. הגברים

 (עליה שרה מודעי, ויצחק מיכל נכחו בערב והתערבבו.
 שחל. ומשה וסימפטית") חייכנית ״צנועה, שהיא מכריה מעידים

 ״נו, והתלונן: באיחור, כרגיל ראומה, עם הגיע וייצמן עזר
לבד...״ בסוף, אותי משאירים תמיד

 מישאלתו היתה זאת תקליטים. בחנות גם ביקר קנדיל
 ראש־ עם לפגישה בחדרה בתחנת־הכוח מביקורו ובדרך המיוחדת.
 המכובדת הפמליה עצרה בירושלים, פרם, שימעון הממשלה

 קומפקט־דיסקים קנה המצרי האורח בתל־אביב. בחגות־תקליטים
 מוסיקה — מחט) בעזרת מונעים שאינם מפלסטיק, (תקליטונים

.16ה־ בן לבנו — ומוסיקת־דיסקו לעצמו קלאסית
 והכוונות המאמצים אף על תקלות, נעדרו לא ביקור, בכל כמו

 שבו המיקרה, את להכתיר ניתן ״תקלת־הביקור" בתואר הטובות.
 (מתוך לשניים בחררה בתחנת־הכוח והאורחים המארחים חיכו

 יותר, מאוחר הסתבר השניים, המצרי. השר מפמליית שלושה)
בחיפה. לבתי־הזיקוק בטעות הגיעו

 המבולגנת הישיבה בתום ■
 הנוכחי המושב בתולדות ביותר
 אושר שבה הישיבה — בכנסת

 שהמצביעים מבלי מס־הרכוש
 — הצביעו מה על הבינו בעדו
 היושב־ראש מדושן־עונג יצא

(מע־ נחמיאם אהרון התורן,

מה מרוצה נראה לא שטיין,
הפ כפר־סבא שהפועל עובדה
 גם האחרון השבוע במהלך סידה

תו גולדשטיין, הליגה. במסגרת
 בעיני ספורטאי כפר־סבא, שב

 התאבלתי, ״לא התנצל: עצמו,
אבל...״
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