
למחמאות הזקוקה הח־כ ואשת החולים
 ומיס־ החל, הגדול החופש ■

 בילדי התמלאו דרונות־הכנסת
המבק אחת והעובדים. הח״כים

 בתו טלי, היתה הצעירות רות
 ראש יושב של כחולת־העיניים

 אלי ועדת־החוקה־חוק־ומישפט,
 בידיו אותה הפקיד האב קולם.

 הליברלית, לסיעה חברו של
סי דקות. לכמה יטליטא, בני

 לה ״נתתי שליטא: אחר״כד פר
 צלצלי לה: ואמרתי אסימון ביד

שנים.״ כמה בעוד אליי
 ביקרה אף הצעירה קולס ■

 דיין, משה אוסף של בתערוכה
 ה־ במוסיאון־ישראל. המוצגת

 לשם אותה שלקחה אשה
 חינוכי״. ״סיור זהו כי הסבירה
 חינוכי כל־כך ״מה האב: התרעם
גנוב?" רכוש בהצגת

 של בתערוכה נוסף אורח ■
 המיליונר השבוע היה אוסף־דיין

 הנאה, האיש ברונפמן. אדנר
 בישראל הפוליטיקאים שרוב

 שמו, למישמע רק מתרפסים
 במוסיאון־ישראל מסייר נראה

 את גדולה. פמליה בליוויית
 1 מס׳ מורה־הדרן־ הוביל הסיור

 לפעמים המתפקד ירושלים. של
קולק. טדי כראש־העיריה: גם

 שפירא־ ניצה הזוג ■
 למעמד־האשה היועצת ליבאי,
 ובעלה ראש־הממשלה, במישרד

 הגיעו דויד, הח״ב־הפרופסור
 ראש־ נהג שחגג לבר־מיצווה

 לבנו. בורבה, חיים הממשלה,
 גדוש שולחן לעבר פנו השניים

 רבין, יצחק בשרי־המערך:
 עצר כאן ואחרים. בר־לב חיים
ששימש בורבה, של אחיו אותם

ד;;!; אפטוויה דה־גודה קוני ״
 בארץ. הדיפלומטי הסגל חברי כזקן המשמש בישראל, גוואטמלה

 ראש״הממשלה, בבית לארוחת־ערב השגריר הוזמן בכורתו בתוקף
 בין שכן דיפלומטית, בעיה עורר הדבר בליז. ראש־ממשלת לכבוד

 השגריר התעלם לבסוף אן חריף• סיכטון שורר לגוואטמלה בליז
ההתעניינות. מוקד היתה אשתו לארוחה. והופיע מהסיכסוך

קוקטייל, במסיבת השבוע נראה הפוליטי, במימסד ובמהירות היטב המשתלבחריש יוסף
לאוזן, מאוזן תמיד כמו המחייך חריש, פרס. שימעון ראש־הממשלה, בבית שנערכה

אברך. מירה והעיתונאית פרס סוניה עם לשוחח ושמח יהודית, השניה, אשתו עם לאירוע בא

 להם והסביר אחד, לערב סדרן
 לראש־הממשלה, שמור שהמקום
השנ ורעייתו. פרס, שימעון

 ליד וישבו בעיות עשו לא יים
רגעים כמה כעבור סמוך. שולחן

 ה״שמורים״. במקומות־הכבוד
במ מסתדר ליבאי הזוג בעור
 סדרנים אליהם ניגשו קומו,

 שנית, אותם והזיזו בבהילות
ליד אותם הותירו שהפעם אלא

 ״איפה כגון מהותיות, אלות
 ראש־ ״מיהו או בליז?" נמצאת

 מחפש הוא ומה בליז, ממשלת
 פניו את עיווה כץ־עוז בישראל?״

בליז. השם למישמע ושוב שוב

 העבירה דורון מרושלת. כללית
 על ביותר מפורטת ביקורת
 את כללה הביקורת הופעתו.

 כפתוריו הפרועה, תיסרוקתו
צווארונו לנשור, המאיימים

 לישכת־ ראש לאולם הגיעו
 ישראל הממשלתית, העיתונות
 אשתו. וענת פלג ו״רוליק״)

רבה בטיבעיות ישבו השניים

 מקום סידרו להם סמוך שולחנם.
 מקץ שהגיע לראש־הממשלה,

 מישחק את והפסיק דקות כמה
המוסיקאליים. הכיסאות

 אחד היה גם ליבאי דויד ■
 שערך בארוחת־גברים המוזמנים

 של בשמו יעקובי, גד השר
 ראש לכבוד ראש־הממשלה,

 שוחחו מה על בליז. ממשלת
 וחבר־ האורח הממשלה ראש

 זה סמוך שישבו ליבאי, הכנסת
 בליז? של קישרי״החוץ על לזה?

 לאו־ המישפטיות? בעיותיה
 חוויות החליפו השניים דווקא.

 שניהם התאכסנו שבו המלון על
 מרוצים היו הסתבר, שניהם, —

מהתנאים.
אבר שר־החקלאות סגן ■
 מדוע הבין לא כץ־עוז הם

בש במיזנון־הכנסת חבריו דנים

 השלישי, ביום נראה הכנסת, יושב״ראש |*ך1ןר 1̂11 11 ן
 השני בחלקו לצפות יושב בערב, 7.30ב״ / / 11 11/1 1111

 הילל במישכן־הכנסת. שהוקרן לנצמן, קלוד של שואה הסרט של
 נעלם. - האורות כשכבו ומייד הצטלם(מימין), לאולם, אחרון נכנס

 ארוחת־ נערכה שם ראש־הממשלה, בבית הילל נראה שעה כעבור
 בליוויית הגיע הילל בליז. ראש־ממשלת של לכבודו חגיגית ערב

(למעלה). שוב והצטלם קולק טדי עם שוחח ידיים, לחץ רעייתו,

 אתם ״מה ותקף: נשבר לבסוף
 על זמן הרבה כל־כך מבזבזים
 דקות שש כבר הזאת? השטות

בליז:״ על ביזבזתם
 חבר־ של שמו נעדר מדוע ■

 גולדשטיין פינחס הכנסת
 מה־ רצופים ימים חמישה במשך

ביו פשוטה הסיבה תיקשורת?
 חמישה שהה גולדשטיין תר.

 כלשהו. לצורך ברומניה ימים
 מטרה לאיזו השבוע משנשאל

 מיסתו־ בשתיקה התעטף נסע,
 חשיבות של בארשת וענה רית,

 לי תגרמו אל ״בבקשה, עצמית:
לפרט...״ יכול לא אני לשקר...

הלי סיעת יושבת־ראש ■
ב ידועה דורון, שרה כוד,

המסו והופעתה הקפדני לבושה
 ועד מכף־רגל טיפ־טופ, דרת

 התלבשה השבוע תיסרוקת.
 שנכנס קולס, אלי על דורון

ה־ כשהופעתו למיזנון־הח״כים,

 המקומטת חולצתו המקומט,
 הסיכום.• שלרגליו. והסנדלים

 את להסב דורון של בדעתה
 יושב־ראש של תשומת־ליבו

להתרופ הילל, שלמה הכנסת,
 המבקרים בהופעת שחלה פות

במישכן. והעובדים

 של נערת־החלומות מיהי ■
 וירשוב־ מרדכי חבר-הכנסת

 של המתוקים חלומותיו סקי?
 בשוטרת מתמקדים וירשובסקי

ה מסידרת־הטלוויזיה מייקפיס
 שני. בימי המוקרנת פופולארית,

 וירשוב־ הסביר שלה,״ ״הפנים
 כמו ״זה השבוע, בהתפעלות סקי
השמש!״ אור

 להעריך יודע וירשובסקי ■
תו בנות־חווה של יופיין את גם

 פגש השבוע כחול־לבן. צרת
 חבר־ של רעייתו בלודמילה,

מו־ לן ״אין תיכון. דן הכנסת
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