
 של ניסוחו על־פי המדינה, תולדות קיצור
יערי״ חווה ועד יערי ״ממאיר איערהמפד״ל:

 שבועות שלושה לפני ■
 בטעות אדרי רפי ח״ב הציל

 כאשר ממשלת־האחדות. את
 אי־ הצעת להצבעה הועלתה

 אבו־ אהרון ח״ב של האמון
 מליאת־הכנסת היתה חצירא,

 היה הקטנה ולאופוזיציה ריקה,
 אנשי־ את לגייס מיהר אדרי רוב.

את הצילו ואלה במיזנון, המערך

 יינש״, ארצה, יעלו אלה כי
 כמה כעבור שיילחמו בנים יילדו
בסורים. שנים
 ליליאן היפה המיליונרית ■
 שלום, סטיב של רעייתו ויין,

 אנשי־ כל את סביבה מיקדה
היהו בקונגרס שהיו התיקשורת

 רצה כאשר הצלמים, ובמיוחד די,
הארור. נאומו בתום רביז, אחרי

הכו של השתתפותה בגלל גם
 חיים המפיק ארזי. ירדנה כבת

 מכך חששו ואנשיו מלובן
 מעריצים הם מהרוכשים שחלק

 בני־נוער ארזי, של מושבעים
 ארץ־ בשירי שולטים שאינם

 כיצד בעיה נוצרה לכן ישראל.
 עין־המצלמה. אותם תשזוף לא
אחד בצד לרכזם שהציע מי היה

 המיש־ אל הוזמנו כנסת״ישראל,
 במשך שכיהנו חברי־הבית כל כן

 לשעבר ל״ע ח״כ קיומו. שנות
 בלוויית הגיע אליעד ניסים
 במיזנון־ עימה ישב רעייתו,
 סביבו הביט אחר־כך הכנסת.
 בולט באי־ביטחון ניגש מהסס,

 אלי הליברלי חבר־הכנסת אל
אלי ״אתה אליו: ופנה קולם

 בקשר לאחרונה שהתפרסם סקי,
במ ביותר המפורסמות לאורוות

 אץ כשהוא השבוע נראה דינה,
 ללחיה ומנשק במיזנון־הכנסת

מה שהסמיקה נאה, צעירה של
 את עוררה שהמחווה מובן מעמד.

 שי־ זאת?״ ״מי שאלת״השאלות:
 זו שצעירה בגאווה השיב לנסקי
עימו, לפגישה במיוחד מחכה
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סחוט ונראה פניו מעל הזיעה את מחה הוא המועצה, של המשעממת הישיבה במשך פעם,

 הליברלית, לנשיאות עמיתיו עם והתייעץ שנאם לאחר הישיבה, בתום מעייפות.
 אברהם עם (למטה, מחלתו מפאת שהרצליה״פיתוח בביתו לכן קודם ערב שהתכנסה

צפריר ציון צילם: להתאושש. לחייך מאוד טובה סיבה לו היתה פת), וגידעון שריר

 השר התמרמר כך על הממשלה.
 מוטב כי שסבר שחל, משה

 ליפול לממשלה להניח היה
 מן נפטר מערך היה וכך זו, בדרך

 לפני הדבר כשהובא הרוטציה.
בבדי זה הגיב פרם, שימעון

בבדי אמר צ׳רצ׳יל ״וינסטון חה:
 הליברלי המנהיג על הדעת חות

 שאילו גלאדבטון, ויליאם
אותו מצילים היו ולא טובע היה
 לעומת תאונה. היתה זאת —

להצילו מצליחים היו אילו ואת.
אסון!" היה זה —

 אב־ לשעבר חבר־הכנסת ■
 המפד״ל, איש מלמד, רחם
 לתולדות חדשה כותרת הציע

 חווה עד יערי ״ממאיר המדינה:
יערי."
 שני הוזמנו הרביעי ביום ■

שה רבין יצחק שרים,  ומ
הקונ באי לפני לנאום ארנם,

 מהם אחד לכל היהודי. גרס
 לנאום. דקות 15 בדיוק הוקצו

 בן נאום ונשא נסחף רבין אך
 של סדר־היום תמימות. שעתיים
 יותר ועוד השתבש הכינוס

 על ארנס של עלותו עם השתבש,
הלי נציג ארנס, דוכן־הנואמים.

 של שכוחו להראות החליט כוד,
 מזה נחות אינו בדברת הליכוד

 משעה. יותר ונאם המערך, של
 הבאים הנאומים בשעת התוצאה:
 הכיסאות רוב נותרו בסידרה
מיותמים. באולם
 המיליונר שלום, סטים ■

 לבאי סיפר הסימפטי, האמריקאי
 לסוריה מסעותיו על הקונגרס
 שם. היהודים בעניין ושיחותיו

הסו מסרבים מדוע הסביר הוא
 לעלות שם ליהודים לאפשר רים

 שיאפשרו התחנן הוא ארצה.
נענה אולם לצאת, לנשים לפחות

 ״יצחק! הצרוד: בקולה וצעקה
 והסמיק מופתע נעצר זה יצחק!"

 נשיקה לו הדביקה ויין מהסצינה.
ותיקשורת. עם קבל מצלצלת,

 ששודר רחל, שירי ערב ■
 ייחרט בטלוויזיה, שעבר בשבוע

 כחן, אילנה של בזיכרונה היטב
 של הנאה יחסי־הציבור אשת

ה צולמה שבו הטברייני המלון
 סביב טורחת היא בעוד תוכנית.

 אל אלמונים פרצו ההפקה, צוות
ליד. הבא מכל וגנבו דירתה

 צוות־ לאנשי היתה בעיה ■
 תוכנית־הטלוויזיה של ההפקה

 בחיפה. שחץ שרהליה עם
חיש־קל, אזלו למופע הכרטיסים

 מי עם יהיה מה אולם האולם. של
 יפרידו הוריהם? בלוויית שיבואו
ביניהם?

 סיבה הבעייתית התוכנית ■
 מחפשים בצרות. שוב למסיבה

הסכמ את נתן בטרם אחד, מנחה.
 כמי בכותרות, שמו את מצא תו,

 השני בו, רוצה אינו שהוועד
לסי הגיע בטרם בכותרות כיכב
 הזאת החגיגה בכל כלשהו. כום

 פרטית, בשיחה השבוע, התבטא
 פאר, דניאל הקודם המנחה
 כי בתוכנית, ברותחין שנכווה

 על מתאבל שהוא לומר קשה
הסיטואציה.

של 37ה־ חגיגות לרגל ■

 זוכר אינך בטח אתה קולס.
 קולס השיב לי...״ ״תזכיר אותי.״

 וגם לו הזכיר אליעד במבוכה.
 חוק־ כלפי עמדתו על בירכו

הגיזענות.
 וההתרגשות, אי־הביטחון ■

 לשעבר. בחברי־הכנסת שאחזו
 כשעלו שבהם, בוותיקים ובפרט

 בסדרנים ביטחון נסכו למישכן,
 קדנציה. מדי מתחלפים שאינם

 ומרעייתו מאליעד ביקשו הללו
 שהמצלמה כדי למליאה, להיכנס

מאור ריקים יציעים תראה לא
 אך נענה אליעד כבודים. חים

במיזנון. שולחנו אל בחזרה חמק
שילב־ דב חבר־הכנסת ■

 מזה, חוץ חברת־חרות. שהיא
מק עימה טובים יחסים הוסיף,

הד עם טובים יחסים גם לו נים
 היא הנאה הצעירה שכן תיים,

 יוסק׳ה השר של מזכירתו
שפירא.

 להקת־ של המפיק־בפועל ■
 וייס, שוקי משינה, הלהיט
 מחפש כשהוא אלה בימים נראה
בלונ כלי״נגינה של חנות בכל
 שונים כלים אחר תר וייס דון.

 המספקות וחברות ומשונים
 עבור וקוליים ויזואלים אפקטים

דרי הלהקה. של הקרוב המופע
 שיר השאר: בין המוזרות, שותיה

פיצוצים. עם
 במיסררו־ לבבית פגישה ■

 הכינוס התקיים שבו המלון נות
 עוררה היהודי הקונגרס של

 היתה החמה הפגישה סקרנות.
 אבו־ אהרון חבר-הכנסת בין

 ראש־הממ־ של ויועצו חצירא
 אברהם לענייני־תפוצות, שלה

 השר של בנו הוא היועץ בורג.
 יריבו בורג, יובןז הוותיק
 אבו־חצירא. של ביותר הגדול
 ניכרה לא לח״כ האב בין האיבה

 לבין הבן שבין ביחסים כלל
הח״כ.
 חש שיןז חיים המלונאי ■
 בטוב. שלא שעבר השישי ביום

 רופא. אליו הובהל בסודי־סודות
 עובדים בקרב המהלכת השמועה
 היה כי היא שלו ברשת בכירים

 כל אין אולם קל, התקף־לב זה
 הכלכליות שהבעיות לכך אישור

 לרעה השפיעו שיף את שפקדו
בריאותו. על

ה של מותו לפני יומיים ■
 בראם- שנהרג שלח, חמן שופט

 המתמחה אותו צילמה בורקה,
אחרי מייד בבית־המישפט. שלו
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