
 יצחק את ״פטר לפרס: השרים'קראו
בע1ט הציל הח״כ וטל ובנו !״וטוב מודעי

 של המתוח נאומו בעת ■
 הכנסת במליאת פרם שימעון

 בפרשת־השב״ב, שעבר, בשבוע
 יצחק ״כשמונה היתר: בין אמר,

 כאן מישפטי...״ כיועץ זמיר
 מהמליאה: זעקת־ביניים נשמעה

 חבר־ היה המוחה טעות!״ ״איזו
 הנוטר שליטא, בני הכנסת
 המתמ־ הטיפול בעיקבות לזמיר

 לו שיוחסה השוחד בפרשת שד
בזמנו.
 ראש־ של נאומו אחרי ■

פרשת על פרס שימעון הממשלה

 והסכים יציאתו, ערב גם ראיין
 ארצה ישוב שהוא למסור רק

׳ אוגוסט. באמצע
רובינ אמנון השר ■

ב לשיחת־המיזנון הפך שטיין
 שהוא באפשרות דנו הכל כנסת.
 פרשת בעקבות להתפטר, ייאלץ

 אליו התייחסו במערך השב״ב.
 אף והיו ברצינות, יותר קצת

 עדי של שמו את שהזכירו
 בממשלה כמחליפו אמוראי

 ההבטחה אי־מילוי על פיצוי —
שר בנק־ישראל. כנגיד למנותו

 החוף בתל־אביב. בחוף־גורדון
 עקב מציל, של פיקוח ללא היה

 ובנו ויינשטיין התחנה. סגירת
ב נתקלו כשלפתע לים, נכנסו
 בנו לעזרה. המאותת טובע אדם
 לעזרתו, נחלץ ויינשטיין של

להי והחל פעמיים, לחשוב מבלי
 התרחקו השניים עימו. סחף

 לו שנראו דקות, אחרי מהחוף.
 ויינשטיין הצליח כנצח, ארוכות

 והשניים מהחוף עזרה לגייס
כשה חוף־מיבטחים, אל הובאו
רופא, ביותר. קשה במצב טובע

1\ ן1ט1 יד 1־1 |  היה הוא ראשו. מעל גבוה המסלול, על שטופסו הדוגמניות אל בדריכות עיניו נשא 11 ך
^11|  קונגרס לבאי אוברזון גדעון ערך שאותה בתצוגת-אופנה אורח״הבבוד 11 11/1 /

 ועמוס צפוף סדר־יום אורגן כנפות־תבל, מארבע ליהלומנים,.שהגיעו בתל״אביב. הילטון במלון היהלומנים,
 בנק דאג אורנים, בגן שנערכה הרבות, הארוחות באחת חגיגיות. וארוחות״ערב טיולים במיפגשים,

 יותר שנמשכה בארוחה המיטב, מן מנות בשמונה האורחים את להלעיט ערב, באותו המארח דיסקונט,
 רק אכזבה. נכונה יהלומים, עדויות נשים טיבעי, באופן וחיפשו, במקום שסובבו לצלמים שעות. מארבע

בכספת. נשארו האחרות תכשיטי יהלומנים. נשות היותן את הפגינו למטה שבתצלומים הנשים שתי

 על תחוייב הקצרה. השיחה על
 שר־ הוסיף אחת!" בשיחה רק כך

 רובינשטיין: אמנון התיקשורת
•בתעריף־יום!״

 חבר־ טען הישיבה באותה ■
 המתגורר תיכון, דן הכנסת
 אחד — שבירושלים ברמות

 כוונה יש שעליהם האיזורים
 כי — מניית־השיחות את להחיל

 בדיון, אינטרס בעל אינו הוא
 ממילא פטור שהוא מכיוון

 שיחות־טלפון, תמורת מתשלום
 לו המגיעה ההקצבה בגלל

 כחבר־כנסת. תפקידו מתוקף
 דווקא ״אני ויינשטיין: לו ענה

 מספיקה למי בעל־אינטרס!
ההקצבה?"

 כש־ לכך, שקדם בלילה ■
 לליל־ ועדתו את שפירא זימן

 היטל־הרכב, בעניין שימורים
 לא הממושך הדיון כי הבטיח
דב לקיצו. שיגיע לפני יסתיים

 חברי־ בקרב תרעומת עוררו ריו
 לחדריהם ללכת שאבו הוועדה,
 מע־ ולנוח בירושלים במלונות
מש התרגש שלא מי מל־היום.

 הצעיר חבר־הכנסת היה פירא
 בחדר־ הדלת דמון. חיים

 לרווחה, פתוחה היתה הוועדה
 יכול לא במיסדרון שעבר מי וכל
 רם בצחוק לפרוץ שלא היה

 .בנוחיות השרוע רמון, למראה
 כיסאות, שני על כדוגמתה, שאין

הצהריים. בעיתוני כולו שקוע

 רגעים השבוע היו לרמון ■
 צעירה בכנסת. נינוחים פחות

 לפתע הבחינה עימו ששוחחה
 באמצע קפצה שחל, משה בשר

אל והצטרפה רמון של המישפט

 מקלט סביב הכל נאספו השב״ב,
 9ב־ במיזנון־הח״כים. הטלוויזיה

 ונוצר במקום הס הושלך בדיוק
 בשורה שישב פרם, מתח. מעט

 נראה המכשיר, לפני הראשונה
 הנאום על משדווח ביותר, מתוח
 לפתע לכן. קודם קצר זמן שנאם

 המירקע, על השקופית התחלפה
 שר־המיש־ של דיוקנו והופיע

 כר זה, מודעי. יצחק פטים
 על פרס את תקף בהבלטה,' דווח

 המתח בפרשה: שלו ״הצביעות"
 היסטרי וצחוק במקום, התפוגג

או ״פטר הנוכחים. מפיות פרץ
הש ממעגל קריאות נשמעו תו!"
 על שסגר וחברי־הכנסת רים

בשימחה. נכח לא מודעי פרס.
 חמק השב״כ מהומת בתוך ■

 יצחק לשעבר, המישפטי היועץ
 שמונה בכל כמו מהארץ. זמיר,

חת־ לא הוא האחרונות השנים

 זאת, לעומת בליכוד, ביותר בכיר
 ״אם עיתונאי: עם השבוע התערב

קו הצהיר יתפטר,״ רובינשטיין
 שערות!" כאן לי יצמחו לנית,
ידו. כף של הפנימי בחלק ונופף
 שחל משה השר על גם ■
להת שעשוי כמי השבוע דיברו
 לוועדת־ דרישתו בעיקבות פטר,

 שר־ סגן בפרשת־השב״ס חקירה
 ״שחל דקל: מיכאל הביטחון,
לא!״ בחיים איפה! יתפטר?

 אריאל חבר־הכנסת ■
 אלה בימים מסתובב ויינשטיין

 מוזרה הבעה פניו כשעל בכנסת
 בענייני־ אליו הפונים לכל מעט.

הת בפחות משיב הוא עבודה
 כתיקונם. בימים מאשר להבות

 פלט: יותר מעמיקות בשיחות
 השתנו בחיים שלי ״העדיפויות
 ויינ־ של בנו מרוע? לאחרונה!״

שבוע לפני עימו נפש שטיין

 בנו שלולא קבע במקום, שהיה
 היה אם ספק — ויינשטיין של

 הובהל האיש בחיים. נותר האיש
 ויינ־ של פרטיו לבית־חולים.

 המישטרה, על־ידי נלקחו שטיין
ידי על־כך פורסמה ובעיתונות

 טרח לא הזה היום עצם עד עה.
 ויע- של לביתו לצלצל האיש
 את שהציל לנער ולהודות שטיין

חייו.
 ועדת־ דנה הרביעי ביום ■

 מניית על הכנסת של הכספים
 כיושב־ראש טלפון. שיחות

 אחרי ויינשטיין, כיהן הישיבה
 אברהם הקבוע, שהיושב־ראש

 ליל־שימורים בילה שפירא,
 חבר־הכנסת בהיטל־הרכב. לדיון
 הדיון את פתח ארידור יורם

די הוא — לדוגמה בתמציתיות
 ויינשטיין בדיוק. דקות שתי בר

לד ״תודה דבריו: בתום לו הודה

 כולו, נרעש רמון, המחוייט. השר
 עושה הוא איך הסבר משחל תבע

 בגלל ״זה למסקנה: והגיע זה, את
 להתחיל צריך אני גם החליפה!
ככה!" להתלבש

 חייקה חברת־הכנסת ■
 צעירה אל ניגשה גרופמן

 כמה ששוחחה חשופת־כתפיים,
 אברהם ח״כ עם כן לפני שניות

 פירצי־ כדי תוך ושאלה, שפירא,
 לא עוד ״תגידי, מקוטעים: צחוק
אותך?״ ריססו
 נאווה חברת־הכנסת ■
 מקונגרם־הנשים שחזרה ארד,

 הסוציאליסטי האינטרנציונל של
 נשיאת כסגנית שם נבחרה בפרו,

 בתפקיד, קודמתה הקונגרס.
 התרגשה מאל־סלוודור, הנציגה

 כי מסתבר החילופין. בעת מאוד
וסגנית־הנשי־ ארד — השתיים

בליז?

 מדינת על שמע מי •
 ראש־ על שמע מי בליז?
 שעבר בשבוע בליז? מדינת
 אגשי־ציבור כמה נדהמו
 מוזרה שיחת־טלפון לקבל
 למיש־ או לבתיהם ביותר

 נשמע לקו מעבר רדיהס.
 את שהציג צעיר, נשי קול

 מלישכת ב״חווה עצמו
ההק אחרי ראש־הממשלה".

 הגיעה הזאת המכובדת דמה
 חגיגית לארוחת־ערב הזמנה
 ראש-הממשלה של בביתו

 לכבוד בערב, השלישי ביום
 מקבלי בליז. ראש־ממשלת

שפו את הורידו ההזמנה
 למדי. נבוכים הטלפון פרות

 ראש-מועצת עמור, שאול
 לעבר חש מיגדל־העמק,

 ללא וניסה, ספר־האטלס
 בשם מדינה לאתר הצלחה,

 אד!רון חבר-הכנסת בליז.
 מישאל- ערך אבו*חצירא

 מי לברר כדי בכנסת זוטא
 וד המדינה על אי־פעס שמע

ש נוסף, מוזמן מיסתורית.
 בעילום־ להישאר התעקש

 למישרד־ראש־ צילצל שם,
 חווה״, ״את וביקש הממשלה

 מתחו לא אם לבדוק, כרי
 כמובן היא, בליז אותו.

 לשעבר, הבריטית הונדורס
המרכזית. באמריקה

סריחה,
טעות

בפנינה
 פירסם שעבר בשבוע •

 מתח כיצד הזה העולם
אפ האלמוני חבר־הכנסת

 שר־ את שלום רים
 פסח בעבר, החקלאות
 בן־ שהוא בטענה גרופר,

 ראש־השב״ב של דודו
 משהת־ שלום. אכרהם

 החלו המתיחה, פרסמה
 במיזנון־ זיכרונות להעלות
 במתיחה נזכרו רבים הכנסת.
 חשבונו על שנעשתה נוספת

 בבוקר גרופר. פייסי של
 מסד־ אחד מסר אחד בהיר

 פתק גרופר לידי רני־הכנסת
 ״התקשר כתוב: ובו תמים,

 רוזני פנינה עם בבקשה
 המרנינה להודעה פלוס!"

 באיזוד מיספר־טלפון צורף
 רוצה היא מה ״מה, תל־אביב.

 ״צלצל גרופר. נלחץ ממני?"
 עמיתיו בו האיצו ותראה!״
 מה־ יצא אכן גרופר בכנסת.
 תאי־הטלפון לכיוון מיזנון

 ער ידוע לא הסוף הסמוכים.
ה מיספר הזה. היום עצם

 פנינה של היה אכן טלפון
 רוזנבלום, פנינה לא אבל —

 אשתו דמון, פנינה אלא
רמון. חיים חבר־הכנסת של

-

2549, הזה העולם?1


