
 עיתון גנב מי שפנפנות. גם יש הליברלי□ אצל
נויברק שלח לא ח״ב־ש״ס ומדוע הכנסת מסיפריית

 שהיה מי גיבלי, בנימין ■
 עסק־ בפרשת הבכיר הקצין
 עניין גילה לא 1954ב־ הביש
 חרף השב״ב, בדוח השבוע מיוחד
 המדיני הדרג זיכוי שבין הדמיון

 טרוד גיבלי אז. זיכויו לבין כעת
 אמו שעוברת בניתוח ככולו רובו

בי — !90ה־ בת — הקשישה
אלה. מים

הת ששאלת בשעה עוד ■
 יצחק שר־הפנים של פטרותו

 בניין־הכנסת, מעל ריחפה פרץ
 השנוי־במחלוקת, מנכ״לו הפגין
כישו מיטב את דרעי, אריה

 במ־ הצבעה שהתנהלה בעת ריו.
 הקרוב עניין על ליאת־הכנסת

 שושנה השרה סירבה לליבו,
 להיכנס ארבלי־אלמוזלינו

 של הפצרותיה כל למליאה.
 שושנה עזרו. לא מזכירת־סיעתה

הגיח לפתע תוקף. בכל סירבה

 אינה שישראל כך ועל הארץ
 בראש־ יפגשו היתר בין מסוכנת.

ובשר שמיר יצחק הממשלה
*,  של דוברו רבץ. יצחק הביטחון ,

 השבוע: אמר הבר, איתן רבץ,
הסנטימטר, את מכין כבר ״אני
היק בעיקר מידות, לקחת כדי

פים..."
הלי סיעת יושבת־ראש ■
 את החלה דורון, שרה כוד,

 תו״ שמאל ברגל החדשה השנה
 בסוף־ שברה דורון תי־משמע.

 השמאלית, רגלה את השבוע
 ב־ ואושפזה האמבטיה, בחדר

איכילוב. בית־החולים
אמ לשר לעזור משתלם ■
 הסתבר כך רובינשטיין. נון

 סיעת־הליכוד, ליושבת־ראש
 בעניין בידו שסייעה דורון, שרה
 רובינשטיין השני. הערוץ חוק
דורון שמפניה. בבקבוק לה גמל

 רשאי אינו כי הסביר כהן־אבידוב
 מכיוון לחדר־הלוויות, להיכנס

 ולא בחוץ, עמד לכן כהן. שהוא
אחרות. מסיבות

הכנ בסיפריית מיסתורין ■
 שא־ הטובות מהנשמות כמה סת:

 בכתבה בדיקדוק לעיין צו־רצו
 עמי- על שנכתבה בלתי־אוהדת

 באחד גולדשטיין, פינחס תם,
ל הופתעו סוף־השבוע, ממוספי

ה חסר. המדובר שהמוסף גלות
מבק ש״רבים הודתה ספרנית

 ותמהה הזה..." המוסף את שים
נעלם. הוא לאן בקול
שלי בני חבר־הכנסת ■
 שיחת־טלפון לקבל הופתע טא
 השני מעבר בבוקר. השבת ביום
 גיור לי לעשות ״ניסו הקו של

 מסתבר אחר־כך. סיפר כהלכה.״״
הלי המיפלגה חבר זה היה כי

מאנשיו קטאבי, יצחק ברלית,
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 שרוב אחרי בלילה, מאוחרת בשעה האירועים, באחד נכח עוד הזוג בערב״הסילווסטר. סמנתה, הדוגמנית
 שזנח עד עייף, כה היה אוחנה ליחיד. שקלים 100 עלה לאירוע כרטיס־בניסה אגב, פרשו. כבר האורחים

תו להתקרב וסירב נימוסיו את כיסאו. על שרוע והיה עימה, להצטלם הפצרותיה חרף הבלונדית, לידיד

 של בידה אחז דרעי, שהוא מהיכן
 זוכרת ״את לה: ואמר השרה

 והסכמתי אנשים אליי ששלחת
 שזאת מפני רק פניהם את לקבל

 להחזיר תורך עכשיו הנה, אז את?
 ארבלי־ היתה רגע מקץ לי!״

 לאולם־המלי־ בדרכה אלמולזינו
אה.

 שפ״ן? ראשי־התיבות מהן ■
מו ליצחק המיוחסת הגירסה

 פת גירעון שריר, (אברהם דעי
 במיס־ מוכרת. כבר ניסים) ומשה

 גירסה הופצה הפוליטיים דרונות
ר בלשון מילה לאותה משלימה

 פת, שריר, שפ״נים: — בים
מודעי. 'יצחק ניסים,
 מזכירתו אסייג, סימה ■

 שריר, אברהם השר של הצעירה
 מחברי שאחד לשמוע הופתעה

 אותה מכנה הליברלית המיפלגה
הנד אסייג ״שפנפנה". בתואר

 איחר לא וזה הסבר, דרשה המת
 כונה מעבידה אם — להגיע
 ניסים עם (יחדיו שפץ בתואר

 התואר מגיע שלה הרי ופת),
״שפנפנה".

 ישראל את יפקוד 1988ב־ ■
 יהיה העולם. יפהפיות של מיבחר

 מיס־עולם, תחרות במיסגרת זה
 בישראל. זו בשנה שתתקיים

 בארץ יבקרו הבא בשבוע כבר
 המארגנת, החברה של נציגים

של יופייה על מקרוב לעמוד כדי

 הפעם זאת אין כי לספר ידעה
 מעניק שרובינשטיין הראשונה

 בעלת־מוני־ כאשה שמפניה. לה
 דורון ממתינה נימוס של טין

 לפתוח כדי נאותה, להזדמנות
רובינ עם יחד השמפניה את

 אחרי כמובן, יהיה, זה שטיין.
השבורה. רגלה שתחלים

 להסב דורון משביקשה ■
 חברה־לח־ של תשומת־ליבו את

 קראה גרופר, פסח טיבה,
 בשלל עסוק היה גרופר בשמו.

 נסיונות כמה אחרי עיסוקיו.
 לעבר דורון פלטה כושלים,

 הביי־ ״פייסי, העגלגל: גרופר
 מייד האש...״ על כבר שלן גל׳ה

לצידה. גרופר התייצב
 חברת־ סופי! זה עכשיו ■

שהסתו ארד, נאווח הכנסת
 כשתיסרוקת־ שנים במשך בבה

 בהיר ביום פיזרה לראשה, קוקו
 והארוך, השחור שיערה את אחד

 שינתה ומאז מחמאות קטפה
המר לטובת ותדמית, תיסרוקת

ה הצבע על אפילו הזרוק. אה
 היא — אדום — שלה תמידי
פעם. מדי לוותר מעזה
 כהן־ מאיר חבר־הכנסת ■

 הפירסו־ על התלונן אבידוב
 חדר- בפתח עמד כאילו מים,

 חבר־ של בהלווייתו ההלוויות
 שב־ אברהם הכנסת־לשעבר

הבאים. פני את וקיבל טרמן

ל שניסה מודעי, יצחק של
לקבו לעבור שליטא את שכנע

 פי על ספק, אין מודעי. של צתו
שהוש והמרץ העבודה שעות
 נמצאים אנשי־מודעי כי קעו,

בתנופה.
 בכנסת שהתקיים בדיון ■
 שליד בתי־הבדווים הריסת על.

 באולם־המליאה נכחו טיבעון,
כש הערביים. חברי־הכנסת רק

 פרץ יצחק שר־הפנים עלה
 ההצעות־לסדר־היום, על להשיב
 לחפש רבתי התרוצצות החלה

 ש״ס סיעת דובר לממשלה. רוב
בי ,צביקהיעקובסון,בכנסת

 לין, אמנון מחבר־הכנסת קש
 להצביע. להיכנס במיזנון, שישב

 לין. אמר להיכנס,״ רוצה ״לא
 שלא הצעתי את קיבלו ״לא

 מסדר־היום.״ הצעה שום להסיר
 אדרי רפי חבר־הכנסת ״אבל

הה את להסיר שהחליט הוא
 שח־ ״אז יעקובסון. השיב צעות,״

 להצביע. ייכנס אדרי בר־הכנסת
 לין. קבע לאולם,״ נכנס לא אני

 נכנס לין גם דבר של בסופו
 כפי הצביע, הוא וגם למליאה,

הקואליציה. יושב־ראש שדרש
 הדוכן על עמד פרץ השר ■

 לחברי־הכנסת והסביר במליאה
 הממשלה. מן מתפטר הוא מדוע
 והסביר פרץ נגרר הנאום בלהט

 ואסור המכבים, כמו ״אנחנו כי
בתום למתייוונים.״ לדמות לנו

מ תצא ״אז השיב. לעיתונאים,״
 סממה חברים. צעקו ומייד," כאן
 דיוני־הוועדה כשבאמתחתו יצא,

 אסף במיזנון־הכנסת במלואם.
ה הכתבים את כתב־הטלוויזיה

 ציטוטים להם ונתן כלכליים,
 חבר־ כל אמר מה מדוייקים:

ישיבת־ה־ התנהלה איך כנסת,
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 גבוהה, הופעה על רק לא הקפידו הכדורטלנים השחורים. עמיתיו
 אלפי בין בלשה הגבוהה״שחורה החבורה הדורה. הופעה על גם אלא

* כפות־ידיהם. את שכיסו בתכשישי־היהלומים שהביטו החוגגים, *

 ח״כ חבר־סיעתו, ביקש הנאום
 לשאול בן־שלמה, שימעון

הכנ יושב־ראש שאלה. השר את
 ניגש בן־שלמה רשות. לו נתן סת

 ״יישר־כוח, וצעק: למיקרופון
הצ על הכבוד כל הרב! כבוד

 סיעת את פיארת שעשית! עד
״בשביל היהודי!״ העם ואת ש״ס

הפ מיברק,״ לשלוח יכולת זה
 חבר־הכנסת בקריאת־ביניים טיר

 זה ״בשביל מיעארי. מוחמד
 כל את להטריד צריך היית לא

הכנסת!״
 ועדת־הכספים בישיבת ■

 מיש־ בתקציב שדנה הכנסת, של
 כתב־הטל־ השתתף רד־החוץ,

 היתה הישיבה סממה. דן וויזיה
 כשחברי־הוועדה במיוחד, סוערת

 על לדון תחת אש״ף על דנו
 חברי־הווע־ גילו לפתע התקציב.

 ״מה הלא־מוזמן. האורח את דה
הח אחד שאל כאן?״ עושה אתה

פתוחה שהישיבה ״חשבתי ברים.

 נימנם מחברי־הכנסת ומי וועדה
 וע־ לחברי גנב סממה בישיבה.

העי עבודתם את דת־הכספים
הדלפות. קרית:
 גאולה חברת־הכנסת ■
 הצעה־לסדר־יום העלתה כהן
 צחי בנה, השב״ב. עניין על

 לישכתו מנהל גם שהוא הנגבי,
בשלי יצא ראש־הממשלה, של
 מה האמא עם לברר הבוס חות
 בהצעתה. להעלות מתכוונת היא

 שבה דלת־המעלית, כשנפתחה
 מחברי- אחד פנה השניים, היו

 הוא לאן ושאל לצחי הכנסת
ראש־הממשלה ״למישרד הולך.

שד ״אנחנו
 בבוקר הרביעי ביום •

 יצחק חבר-הכנסת התראיין
 בתוכ־ בקול־ישראל ארצי

 לתוכנית בנוגע נית־הבוקד,
 (ל״ע-מערך) ארצי הכלכלית.

 מעצבי את כמובן תקף
מהלי הכלכלית המדיניות

הת דקות כמה מקץ כוד.
ארי השר של עוזריו קשרו

 שכתבי ודרשו שרון אל
 זכות״ לשרון יתנו הרדיו

 התקבלה הבקשה תגובה.
 מגחס קול־ישראל, וכתב

 השר. אל שילפן פרידמן,
הראיון את שסיים אחרי

נתחשבן!״

שרץ אריאל
לקו מעבר

 לשמוע פרידמן הופתע בצהריים, משודר להיות שנועד איתו,
 שלא על השר זעם הקו של השני מעברו חזיתית. מיתקפה

מעוצמת שנדהם פרידמן, בבוקר. זכות-דיבור גם לו ניתנה
ק ידע לא ההתקפה,  הספיק בסרם להגיב. כיצד בדיו

הפנינים את האפרכסת מבעד לשמוע זכה אף להתאושש,
נתחשבן!" עוד אנחנו ״שקרן! הבאות:
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