
 היא ההנחה בלירה? בילתה היכן האש לשאול אין מדוע
שואלים אין בגין, של מישנתו לפי וגבר, - גבר עם שבילתה

 הארוכות והסיגריות מעישון רוד
 המיס־ לסמל הפכו והאלגנטיות

מלעשן. פסקה שלה, חרי
 פרם שימעון שר־החוץ ■

 פרטית: בשיחה השבוע התבטא
 בעולם.״ ביותר הפנוי האדם ״אני

 ״היזהר, בני־שיחו: אותו הזהירו
 מישהו לתיקשורת. ידלוף זה פן

 גמורה ברצינות זאת להבין עלול
ע שר־חוץ הוא פרס ולכתוב:

צוב...״
 כי שיחה באותה סיפר פרס ■

 ואחרות זאת פנינה קרא לא
 שפירסמה ביצירה לו, שיוחסו

מתנו ליבנת לימור באחרונה
התר כי הוסיף הוא החרות. עת
 נתק שקיים בארץ מסיוריו שם
 היחס לבין עליו שנכתב מה בין

הארץ. ברחבי בו זוכה שהוא החם
 ב־ התנהל נוקב ויכוח ■

השול אחד סביב מיזנון־הכנסת
 חברי־הכנסת שם ישבו חנות.

 איתן, מיכאל שילנסקי, דב
 — גנני ודבורה קולם אלי

 שריר. אברהם של דוברתו
 יש האם הבעיה: על נסב הדיון

בלי בילתה היכן אשה לשאול
 שכלל נוקב, פולמוס אחרי לה.

 של הידועה השקפתו את כמובן
 לשאול שאין — בגין מנחם

 למסקנה הכל הגיעו — גבר זאת
 אשה לשאול אין חד־משמעית:

 כי מדוע? בלילה. בילתה היכן
 גבר, עם שבילתה לקוות יש

 של מישנתו פי על גבר, ואילו
שואלים. אין בגין,
 חיים הצעיר חבר־הכנסת ■

 לילד, אב באחרונה שהפך דמון,
 שבתל־אביב. לביתו להגיע מיהר
 יום אחרי תשוש שנראה הח״ב,

 בוועדת־הכספים, עמוס־דיונים
אב הוועדה ליושב־ראש המתין
ש משהתמהמה שפירא. רהם
 מעמיתיו כמה לו הציעו פירא,
 הירהר רמון במכוניותיהם. טרמפ
 על חשב לבטח — מעט

 לו הממתינה הנוחה הלינקולן
 שאתם עד תודה! ״לא וענה: —

 ואני שפירא לתל־אביב, תגיעו
במיטות!״ מזמן כבר נהיה

מ הרחק בשקט־בשקט, ■
 של עבודתו הופסקה הזרקורים,

התאח כמנכ״ל פריים צבי
 כיהן פרייס בתי־המלון. דות

מחפ כרגע בתפקידו. שנתיים
לתפקיד. מתאים מועמד שים
מצריים, ישראל שגריר ■

 מפקד־ תהיה (שפירא) ״ואתה
 למ־ ייכנס לא ״הוא המיבצעי״

 ויינשטיין אריאל גנז טוס!״
התיקווה. את

 העסיקה הטלפונים בעית ■
 הממונה השר את שעבר בשבוע
ואת רובינשטיין אמנון

הש כנראה. ספורטאי, אינו לוי
 אותו עצר בכנסת, ריכלו בוע,

 שטרית מאיר חבר־הכנסת
מה כמה באוזניו להשמיע ורצה
 ביטל לוי תנועתם. מצב על גיגיו

 ואמר: בהינף־יד ההצעה את
מזוכיסט?" אני, מה ״עזוב!

 ויינ־ אריאל שילנסקי, דב
 השמור לחלק ואחרים שטיין
 במיזנון־הח״כים בלבד לח״כים
 בידו אחז רובינשטיין בכנסת.

 הנוכחים ולתרועות בבקבוק,
 הרימה והחבורה הפקק את חלץ

כוסיות.

 תנועת־החרות של הוועידה בשיא הונצחאולמוט אהוד
 אומר הוא כאילו במינה, מיוחדת בפוזה

 שנודעו לפני צולם זה תצלום אומנם, לן!" אמרתי מה ״נא, לוי: לדויד
ראש־ לסגן מכאיבה מפלה שהנחילו המפורסמת, ההצבעה תוצאות

 התמונה הרגע. באותו מצב״הרוח את היטב מביעה היא אבל הממשלה,
 במקום, שהסתובבו הרבים מצלמי־העיתונות אחד על״ידי צולמה לא

 נוגה אווירה למטה: עצמה. הוועידה ממשתתפות אחת על־ידי אלא
מרידוד. דן ליד היושב ארידור, יורם ח"כ של שולחנו ליד גם שררה

 בסוף־הש־ קפץ ששון, משה
 בין קצרצר. לביקור ארצה בוע

 מישפח־ בעניינים טיפל היתר
רגישים. תיים
 ועדת־הכס־ של בישיבתה ■
 היושב־ אמר השלישי, ביום פים,
שה שפירא אברהם ראש

 בן־ערובה הוא העצמאי חינוך
 כמו ״זה משרד־החינוך. בידי

 העיר הישווה. אנטבה!״ מיבצע
צבן: יאיר חבר־הוועדה כך על

 הח״ב קולם. אלי חבר״הכנסת
 רובינשטיין את עצר הליברלי
 עם בעיה ש״יש כך על והתלונן

 יש לקולס ".053 איזור־החיוג
 המתגוררים קרובים חברים כמה

 הופתע לא רובינשטיין בנתניה.
 יודע אני ״כן, והשיב: מהתלונה

אישי!״ באופן בכך ומטפל זה, על
 לדעת צריכים ספורטאים ■

 תנועת־ח־ אבל בכבוד, להפסיד
ודויד מגרש־כחדגל איננה תת

אמ על שיגידו מה יגידו ■
 לא אחד דבר רובינשטיין, נון

 ג׳נטלמן הוא — ממנו יקחו
 התערב שר־התיקשורת אמיתי.

 ראש יושבת דורון, שרה עם
 כלשהי התערבות הליכוד, סיעת

 זכתה דורון שמפניה. בקבוק על
 בהתערבויותיה השניה הפעם זו

 השלישי ביום רובינשטיין. עם
 בלווית נכנסים, השניים נראו
ניסים, משה מילוא, רוני

 השבוע זה היה דורון עבור ■
 את שברה מאז בכנסת הראשון

ולבו מטופחת — דורון רגלה.
 עדיין — ■כתמיד בקפידה שה

 לכנסת שיבתה מקל. על נשענת
 מחד התנצלויות של גל עוררה

 — ביקרוה שלא אלה מצד —
 אלה מצד לבביות וברכות
וביקרוה. שטרחו

 הח״כית של שהותה בעת ■
 מיבצע ביצעה היא בביתה,

 אצל קורת־רוח יעורר שבוודאי
 ארבלי■ שושנה עמיתתה.

הצ־ שקולה דורון, אלמוזלינו.

 עתה כזאת היתה לא מזמן ■
 ועדת־ יושב־ראש אבן. לאבא

פו שבמסגרתה החוץ־והביטחון,
פר את המתחקרת הוועדה עלת
 מזה ניצב פולארד, גיונתן שת

 שלא הזרקורים, באור שבועות
 עמית אותו מששאל בפז. יסולא

 הודה ההרגשה, איך השבוע
 כל- לי היה לא ״מזמן בגילוי־לב:

מעניין!" כך
 למסיבה מהמוזמנים רבים ■

העי של סיפרה פירסום לכבוד
 הופתעו נעמן עדית תונאית

האו־ פתק, צורף שלהזמנה מכך

נעצרו במעט הכתבים
 פרשת על הבריטי בסרט״הטלוויזיה השבוע שצפה מי •

 לדעת היה יבול לא בר־עם, אברהם ) (מיל תת״אלוף
לכלא. אנשי״הצוות ונכנסו במעט שבגללו

 מישרד־הביטחון את לצלם רשות ביקש הבריטי הצוות
 הורה מונית, שכר פאט הכתב עליו. נאסר והדבר מבחוץ,

 מיהר הנרעש הנהג צילם. והצוות הבניין סביב לנסוע לנהג
נוסעיו. של התנהגותם על לדווח כדי קצין־העיר, למישרד

 כדי דחופה, התייעצות נערכה מישרד־הביטחון בצמרת
 שכבר הצוות, כל את לאסור שהציעו היו לעשות. מה להחליט
 לבסוף אך הנמרצת. בחקירתו המישדד את להרגיז הספיק
קשה. תיסבוכת למנוע כדי המיקרה, מן להתעלם הוחלט
 של הפרטיים פינקסי־הטלפון היו הבריטי הצוות בידי

 ביקש הבריטי הכתב הישראליים. החשודים ושאר ברעם
 הרשומים והנשים האנשים את לזהות שונים מישראלים
 אישיות אף ביניהם אין כי להיווכח והתאכזב בפינקסים,

אחת. חשובה
 היווני השותף של מפיו בא בסרט ביותר המבריק המישפט

 ״מה בארצות־הברית: ישראל של תלותה על שדיבר לעיסקה,
ניו״ג׳רסיד ומדינת מדינת״ישראל בין ההבדל
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