
 התחמק איך הח״ב. את היצאנית הכירה היכן
ממרגרינה ברווז עושים ואיך מההפתעה הפרקליט

 מור, איתן העיתונאי ■
 נשלח אשדוד, איזור את המסקר
 אשתו טחן, ויאולט של לביתה

 טחן, יוסך הניחדלמוות של
 דחיית על ברדיו הודעה אחרי

 מור במצריים. טחן של עירעורו
 על כשהידפק בנוח שלא הרגיש

 כשנפתחה טחן. של ביתה דלת
 שלווה אשה לגלות הופתע הדלת
 — שציפה כפי — ולא למדי,
 אז רק ומיואשת. שבורה אשה

 ששודרה שהידיעה לו הסתבר
 ה־ לא מתייקת: היתה לא ברדיו

 בעיר־ הדיון אלא נדחה, עירעור
גדו היתה מור של הפתעתו עור.
בעיתו כשקרא למחרת, יותר לה
 של קורעי־לב תיאורים נות

והמתייפחת. השבורה ויאולט
 בבית־החו־ השתרר צער ■
 חבר־ מאושפז היה שבו לים

 שהוא ביום שריד, יוסי הכנסת
 האחיות, לביתו. וחזר השתחרר

 אמרו המבקרים, מזרם שהתפעלו
 כך ימים. כמה עוד ״הישאר לו:

כולם...״ לראות נוכל
ש הרבים המבקרים בין ■
 בהתקף־לב שלקה שריד, אל באו
 מחלקת־הדראמה מנהל היה קל,
 לונדון. ירון הטלוויזיה, של

לש לונדון עיסו שהביא המתנה
 ״אל כתוב: ועליה כוס, היתה ריד

ללב..." הכל תיקח
 ומזומן. מוכן היה כבר הכל ■

 בתל־ יוקרתית מיסעדה הוזמנה
 שיחות־טל־ בחשאי נערכו אביב,

 החשובים והיפות, היפים לכל פון
 ומזומן מוכן היה הכל והחשובות.

 לעורך־ מסיבת־ההפתעה לכבוד
 שהתפרסם ארנון, יגאל הדין

 ח״כ לפרשת בקשר באחרונה
 יום־ את שחגג עמר, שלמה
 חגיגה תיכננו חבריו הולדתו.

 מה? אלא עבורו. במיוחד שמחה
 התיכנון את לתאם שכחו הם

 ממש חתן־השימחה. עם לפרטיו
ל והסתלק הפתיע 90ה־ בדקה
דחו שיחות־טלפון נערכו חדל.

 במיסעדה ההזמנה לביטול פות
נדח ההפתעה ההזמנות. וביטול

חדשה. להודעה עד תה
 של האחרונה בישיבה ■

 בהצעת־ ,כמובן דנו, ״שרינו"
ה ניסים. מיטה של התקציב

 תלונות של באווירה התנהל דיון
 שברה השיא את אולם וביקורת,

 אר־ שושנה הטריה. השרה
 המשתתפים בלי־אלמוזלינו.

שעות להירגע יכלו לא בדיון

הר מתלונותיה אחרי־כן ארוכות
 ארבלי־ כל־כך. והעסיסיות בות

 על השתלטה פשוט אלמוזלינו
 ולא מהדיון, נכבדים חלקים
חריפות. במילים בחלה
 להכביר שלא שהעדיף מי ■

 את זאת בכל להביע אר במילים,
מהצעת־התקציב, מורת־רוחו

 ״בכלל, קבע: הוא איתי.״ אם
ממלא־מקומי!" הוא כהן יגאל
 היועץ הברמן, איתן ■

 סיעת־הלי־ של הטרי המישפטי
 השלישי ביום הגיע בכנסת, כור
ב הראשונה בפעם המישכן אל

 שם בילה הברמן תפקידו. מסגרת
בפליאה והתבונן ארוכות, שעות

 תקציב. לשריין יש כר ולשם מם,
 של שמו הוזכר להנצחה כמועמד

 קדיש יו״ר־הכנסת־לשעבר,
לה.

 איש־הע־ השתתק מדוע ■
 מפי נימרודי? יעקב סקים

 פרס שימעון של מקורביו
בעיתו־ הציטוטים אחרי כי נודע

 ת־ מתקיימת לשנה אחת ■
ליבר ״נשים מטעם צוגת־אופנה

הח כשאת הקשיש״, למען ליות
 בסידני. נגואה נותנת סות

 אמרה שעברה השנה של בתצוגה
 לבסיו־ דורון שרה חברת״הכנסת

הב שבשנה לר מאחלת ״אני ני:
 מיופה־ מאשת בדרגה, תעלי אה

ראחרונה השגריר." לאשת הכוח

במקום. ששררה בריקנות
 לעיתים כי סיפר הברמן ■

 עצמו, את מציג כשהוא קרובות,
 שכתבת ״א...המאמר נענה: הוא

 בזיהויו הטעות ל..." שווה על...
 של לשמו שמו מדמיון נובעת

הבר. איתן העיתונאי
 ויר־ מרדכי חבר־הכנסת ■

הע מהברווז התפעל שובסקי
 מיז־ את המקשט ממרגרינה, שוי

מק בחן הוא בכנסת. נון־הח״כים
 תקועים שבו הברווז, את ריב

ש לגלות והופתע ריגלוני־קרח,
מחדש. יום בכל אותו מכינים

 ויושב־ שחל משה השר ■
 הילל שלמה הכנסת ראש

 משותף: רעיון השבוע גילגלו
 ראשי־ממש־ רק שינציחו מדוע
 גם להנציח צריך ונשיאים? לות
לעול־ שהלכו הכנסת, יו״רי את

 נימרודי נפגש בשמו, הזרה נות
 פרס הביע בפגישה פרס. עם

 מפי הפירסומים על מורת־רוח
בעיתונות. נימרודי

 השלישי ביום שביקר מי ■
 הופתע ודאי במיזנון־הכנסת,

 שיך, חיים במלונאי שם לפגוש
 חברי־כנסת עם יושב כשהוא

 אמיר. ז׳אק כגון מהמערך,
 אינו תנועת־החרות, חבר שיף,

 אחרת. למיפלגה לעבור שוקל
 בין לוביאינג עשה פשוט הוא

 המיפ־ מכל ועדת־הכספים חברי
 הלוואה במתן יתמכו למען לגות,
 לעסקיו. דולר מיליון 20 בשווי
 הלוביאינג עזר דבר של בסופו

 את דחתה הוועדה במעט: רק
 דיון לקיים החליטה אך בקשתו,

 המלונאות ענף של במצב מקיף
בארץ.

ה בתצוגה שוב השתיים נפגשו
 ״אני לה: אמרה ודורון שנתית,
ועכ התגשמה, שנבואתי שמחה

 ישראל־ שיחסי מקווה אני שיו
 אומרים יותר. חמים יהיו מצריים

 אבל לשוטים, ניתנה שהנבואה
 אם שוטה להיות לי איכפת לא
תתגשם.״ הזאת הנבואה גם

 היועץ שרפס, יחזקאל ■
 התכוון. לא שרת־הבריאות, של

חגי בארוחת־ערב נוכח להיות
 בבית־ באחרונה שנערכה גית,
ה תת־שר לכבוד ירושלמי מלון

 הצטייד ולא האמריקאי, בריאות
 שושנה אבל ובעניבה. במיקטורן

 שהוא. ביקשה ארבלי־אלמוזלינו
 ללבושי לו והציעה אליה, יתלווה

 הערב. במשך שלו המעיל את
 בלבושו. יוצא־דופן היה שופס

במשך בעונש עצמו את והרגיש

 נבון. יצחק שר־החינוך היה
 של הביטויים לשטף בניגוד

 ולמיפלגה, לממשלה עמיתתו
 הערה דקות כמה מדי נבון זרק

 וחו־ השתתק במיוחד. עוקצנית
זר־חלילה.

 בהעולם הפירסום אחרי ■
 השוררת ההתמרמרות על הזה

ש כך, על הליברלים בקרב
 את מילא גולדשטיין פינחס
 סיעת־ יושבת־ראש של מקומה

 בהיעדרה דורון, שרה הליכוד,
 נוספת: התפתחות חלה מהארץ,

 הסיעה, של השני היושב־ראש גם
 הוא אף ששהה קופמן, חיים
העניי בסוד היה לא ולכן בחו״ל

תו־ ש״לא הסידור על תמה נים,

אוו אסתר רנ א  של הראשון המפקד של אחותוחי
 אמו גם שהיא רזיאל, דויד אצ״ל,

 וחברת- לידה) כיפה, (חובש נאור אריה לשעבר מזכיר־הממשלה של
 ח״ב הוא גם שכטרמן, אברהם איש־חרות להלוויית באה לשעבר, כנסת
בכותרות שכיכב לנדאו, עוזי בחבר״הכנסת עיניה משנתקלו בעבר.

 הוא ליום ״מיום לבנה: העירה משמאל), (בתצלום לפרשת״עמר בקשר
 חיים השר היה הממושקף הח"כ של המנוח אביו לאביו!" דומה נעשה

 החיפאי חבר־הכנסת בלט מתנועת־החרות הרבים הנוכחים בין לנדאו.
 הבאים. פני את וקיבל בית־ההלוויות בפתח שניצב כהן־אבידוב, מאיר

מרידוד. יעקב לשעבר השר של פניו את מקבל הוא למטה: בתצלום

קרא לא השר
 על עוברים קשים זמנים •

די ירושלים ראש״עיריית  ט
שהור ראש״העיריה, קילק.

פופו של גדושות במנות גל
 עם להתמודד נאלץ לאריות,

 וסימני״השאלה השמועות
 אף קולק קרן־טדי. סביב
 ומצב״רוחו להתפטר, שקל
למדי. עכור

 הגדיש הסאה את אולם
ם שר״המישטרה לגביו  חיי

 לדוכן עלה השר בר־־לב.
 להשיב כדי במליאת״הכנסת

מתשו בעניין. שאילתה על
 בהרחבה וצוטט - הובן בתו

 את לחקור היה ניתן לא כי -
 היה שהתקבל הרושם אובייקטיביות. מסיבות העדים, רוב

מוצתה. לא זה בעניין שהחקירה
 החקירה שנסגרה או שטען: קולק, את הקפיצה זו תשובה

 מסויים בעניין לחקור יפסיקו שגם יתכן לא אבל שלא, או
דופי! בו להטיל ימשיכו וגם

 השר הודה בר״לב, לידיעת קולק של תלונתו משהובאה
 לשאילתה בתשובה עיינתי לא ״אבל קולק, בטענת צדק שיש

במליאה!" אותה קראתי בטרם

ג ■£*

בר־לב
עיינתי!״ ..לא
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