
 אמוראי עדי הראה סה הגג. סן לקפוץ ספיר פיגחס ביקש והיכן מתי
שי.אל־ער בין פופולארי אבוחצירא אהרון ומדש בכנסת לאורחיו אנ

 בעיני הישר דרך מהי ■
 ח״כ רבים? ישראליים בעלי־כסף
 כי גילה שפירא אברהם

 מראשי- מורכבת ״ישר״ המילה
ירוק־שחור־ורחוק. של התיבות

 ועדת־הכספים בישיבת ■
 כי שפירא, סיפר הכנסת של

 ,1966 של הגדול המיתון בימי
 פינחס דאז, שר־האוצר ביקר

 לגייס כדי בניו־יורק ספיר,
 הפגישות, אחת אחרי השקעות.

מש לשכנע לשווא ניסה שבהן
 שרוי ספיר היה יהודיים, קיעים

 עוזי לעוזרו, אמר הוא בדיכאון.
 על המפקח אז שטיינברג,

 את רואה ״אתה הזר: המטבע
 לא אם אמפייר־סטייטי בניין

לק נצטרך כסף, לגייס נצליח
 אמפייר־ בניין שלו!״ מהגג פוץ

 אז היה בניו־יורק סטייט
בעולם. ביותר הגבוה המיבנה

שה ■״המצב  דויד אצל ק
 השבוע התלחשו כך (לוי)!״

 לוי — הסיבה החרות. בתנועת
 בפי — במילרע — (״דויד״
 את הקרובים בימים חוגג חבריו)
 הזמנות מבניו. אחד חתונת

 של לכתובותיהם נשלחו לחתונה
 900כ־ — חברי־המרכז כל

במיספר.
 יושבי כל של עיניהם ■

 המירפסת ושוכני בכנסת המיזנון
 אל השני ביום רותקו שלידו
 את המקיף הירקרק, הדשא

 הדשא לכך גרס לא המישכן.
 אנשים, חבורת אם כי עצמו,

 פניו. על ושוב חזור שהילכה
 ההתעניינות, את קצרה החבורה
 בדרך־ שומם שהדשא מכיוון

 הבהירו המבטים מאדם. כלל
 סגן־שר־ היו בסך שהצועדים

 רעייתו אמוראי, עדי האוצר
 ושאר נהגו הדם, בתו רותי,
 עם שבאו ומקורבים, קרובים
 בנפלאות לחזות כדי אמוראי,
 ראש־ מכהן שבו המישכן,

 במו שנים, 16כ־ המישפחה
 ביותר המעניין הדבר עיניהם.

 לנכון אמוראי שמצא בפרלמנט.
 היה לבני־מישפחתו, להראות
הדשא.
 הדובר שלום, סילבן ■

 יצחק שר־האוצר של החדש
 בכנסת השבוע הופיע מודעי,

 מסודר לבוש חדשה: בצורה
משנשאל קצוצה. ותיספורת

 ספק הטריה, תיסרוקתו לפשר
״קי וענה: בחוסר־אונים ידיו

צוצים...״
 סיעת של ישיבתה בעת ■

נש שעבר, בשבוע הקואליציה
תרועת־ בחוץ לפתע מעה

 סיבת התגלתה שעבר בשבוע
 להסתגר נהגה נגואה היעדרה.

 מעצבת־האופנה חברתה, עם
 שזו כדי בן־צור, שושנה

 מפוארת יצירה למענה תעצב
הי־ המצרי. יום־המהפכה עבור

 כשהוא בסיוני, שערך הפאר
 חמודה. צעירה של בידה אוחז
השר. של בתו זאת היתה
גודקובסקי, ברוריה ■
 הזוכות זוהרות נשים מאותן אחת

הצליחה ״אשת־חברה״, כקידומת
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שהת לחדל, נסיעות אודות נסת
 של ידיו מהישג לאחרונה רחקו

 חבר־ סיפר הממוצע, הישראלי
 חצירא, אבו אהרון הכנסת

 הגזירות טרם בנסיעות שהירבה
 שהיה אימת כל כי האחרונות,

 מוקף היה זר, בנמל־תעופה נוחת
 ששאלו אל־על, באנשי חיש־קל
 כל את למלא וניסו לשלומו
 לפופולאריות הסיבה מבוקשו.

 בהזדהות נעוצה היתה לא הזאת
אי בהערצה או עימו פוליטית

 כי נודע לאנשי־החברה שית.
 בטרם להצטייד, נוהג הח״כ

 העיתונים בכל למטוס, עלייתו
 החל — הקיימים הישראליים

 המרובים, היומיים בעיתונים
 וכלה ובירחונים בשבועונים

בעיתוני־נשים.

 פינחס חבר־הכנסת ■
 בלשון — אוהב גולדשטיין

 לאהבה עיתונאים. — המעטה
 גם יש השבוע, לו התברר כך זו,

 באמצע נקרא גולדשטיין מחיר.
 בוועדת־החי־ חוצב־להבות נאום

 מחדר־ לצאת הכנסת, של נוך
 שיחת־טלפון — הסיבה הוועדה.
 את הפסיק גולדשטיין בהולה.
 לעבר בבהלה ואץ באמצע דבריו

 כשמחשבות הטלפון, מכשיר
מש בראשו. התרוצצו מודאגות

 לטלפון, בחוסר־נשימה הגיע
 השלו בקולו להיתקל הופתע

 בעניין לו שהזדקק עיתונאי, של
פעוט־ערך.

מוש יריבים היו הם פעם ■
 היתה ביניהם המתיחות בעים.

 חילופי״הדברים מהמפורסמות,
 חגגה זו לעיתונות, דלפו ביניהם

המדובר רעדה. והקואליציה

הש חבר־הכנסת רמה. חצוצרה
 מקומו זינק ארצי יצחק קט
 הסיבה את לברר כדי לחלון, ואץ
 חושב בטח ״הוא ומה. למה

הרו לשגריר כבוד שחולקים
 סיעת יושב־ראש פלט מני..."

 ארצי קוסמן. חיים הליכוד,
 הכבוד אך במוצאו. רומני הוא

 הפרלמנט ליושב־ראש נחלק
דווקא. האוסטרלי,

 נהגה ימים חודש במשך ■
 של רעייתו בסיוני, נגואה

 המצרי, מיופה־הכוח מוחמד,
קצרים. לפירקי־זמן להיעלם

 לילך בצבע הבד, משופעת צירה
 ביותר חן נשאה לא מהמם,

 נגואה של חברותיה של בעיניהן
 לבחור לשכנעה ניסו והללו

 אולם יותר. צנועה בשימלה
 הסיבה בסירובה. עמרה נגואה

 במישפחת יותר: מאוחר הסתברה
האח הפוסק הוא הבעל בסיוני

בהופ שקשור במה לפחות רון,
 רצה והוא אשתו, של עתה

 והדורה מקושטת תהא שרעייתו
האפשר. ככל

מרדכי ■שר־הבריאות
לחגיגת־ הופיע גור (״מוטה״)
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 בגרמניה, חי שמנגלה הטוענת סנסציונית כתבה פירסם שלו, כדיברי״ההבל הידוע אקזאמינר, נשיונל
מפוברק. תצלום פירסם גם העיתון רופאה. מנדוזה, יוזפינה ד״ר השם את ונושא באשה מחופש כשהוא

למסיבות שרים תורנות
 נעלבו רבים חברי־כנסת •

 נפשם, עומקי עד השבוע
 תיבות״ כי להם משהסתבר

 לא שלהם העמוסות הדואר
 לחג־המהפכה הזמנות הכילו

 המצרי, מיופה־הכוח המצרי.
 הסביר בסיוני, מוחמד

 מכל נציגים הזמין כי אומנם
 סיפק לא הסברו אך מיפלגה,

 חבר״ הוזמן. שלא מי את
 חצירא אבו אהרון הכנסת

 כי זה, בהקשר נזכר (שהוזמן)
 נאלץ בממשלה, שכיהן בעת

 מנחם דאז, ראש״הממשלה
 בעיית עם להתמודד בגין,

 הלאומיים בחגיהם ההופעות
בגין בארץ. הזרות הנציגויות של

ואף כולם, רצו לאמריקאים
 הצרפתים אצל גם הממשלה. את לייצג הזכות על נאנקו
 בעת התעוררה זו בעיה. נוצרה לא אחרים מכובדים ועמים

 זמנו לפתע, אז, חגיהן. את חגגו זעירות מדינות של שנציגויות
 תירוצים והועלו דחוק, נעשה נממשלת־ישראל חבר כל של
 המדינה את לכבד מנעליהם שמנעו שונים עיסוקים על

החוגגת.
 עלבונות אחרי נאלץ, בגין שמנחם כך כדי עד הגיע המצב
 בישיבת״הממשלה. לכך להתייחס במישרד־החוץ, ומחאות

 את והסביר הרבות להזמנות להיענות בשרים הפציר בגין
 כל תורנות״שרים: היתה שהועלתה ההצעות אחת חשיבותן.

זרה. נציגות של בחגה בתורו, ישראל, את ייצג שר
 לפלס וניסה שעבר, בשבוע המצרי, בחג״הלאומי שנכח מי

 המגכ״לים האלופים, הח״כים, השדים, המון בין דרכו את
 שאצל מרפקיו במו להיווכח היה יכול הבכירים, והפקידים

 הונחה זו היתה בתורנות. צורך אין לפחות, המצרים,
אדירה. מעצמה היא מצריים הישראלים בעיני בי מובהקת

 המצרי. בחג מסובביה כמה להמם
 בבגד כולה נוצצת בודקובסקי,

 בצעיר מלווה היתה מוזהב,
 מכריה לכל ושתקן. ביישן

 עימו. יחסיה טיב את הבהירה
 שאר קלה. במבוכה הגיב הצעיר

 באלם־פה. הגיבו הנוכחים
במיזנון־הכ־ שיחה בעת ■

 משה בשר־העבודה־והרווחה
 הרב עליו, שנכפה ובסגנו קצכ

 הטונים בינתיים פרוש. מנחם
 השבוע שככו. והרוחות ירדו

 חסר־ כשהוא בכנסת, קצב נראה
 שהוא האדם שהגיע עד סבלנות,

 מנחם הרב — כל־כך לו חיכה
וסגנו שר מדוע שתהו היו פרוש.
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