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 לעיון ואעגון דיקני
קב וזכרו! ע י

 בקריעת החאמגוו ועדת־השירותים חבר■
קבה כוסות לתור בקובל׳□ בתק׳□

 ל- היה, ספיר פינחס ■
בישי הראשי הכוכב לא״ספק,

 וסיעת הלישכה של הסוערת בה
בש שנערכה בכנסת, המערך

 ממשלת־ על לדיון שעבר, בוע
 בין שישב ספיר, לאומי. ליכוד

 כתב את שאל העיתונאים,
(״נק שלמה אחרונות ידיעות

עו אתה ״מה 5 נקדימץ די״)
 לו: השיב נקדי כאן?״ שה

 ״נם !״זה בשביל לי ״משלמים
 לא ״בסוכנות ספיד, ענה לי,״

 אני אז גרוש, לי משלמים
הנה." לבוא צריך
 שר־הביטהון כשהשיב ₪

 של 'לטענתו פרס שימעון
 עם עיסקה נעשתה כי ספיר,

 חן מצאו לא שרון., אריק
 פרס, של התשובות ספיר בעיני
 החל, הוא זאת להביע וכדי

 לשיר פרם, של נאומו באמצע
כסאו. מיסעד על בידיו ולתופף

 דיברה ישיבה באותה ■
 ארכלי־אלמו■ שושנה ח״כ

 ראש־ של נאומו בשעת זלינו
 כשהי־ רבץ. יצחק הממשלה

ואמ התרגזה היא אותה, סו
 ראש* הוא אם מה ״אז רה:

לוז״ להפריע אסור הממשלה,
■ הישי עיניינה כמה עד י

 יע־ גד שר־התחבורה את בה
 לפי לראות היה אפשר 'קובי

 יעקובי ערב. באותו התנהגותו
 כר״ ?{מרם פרופסור ליד ישב
 העברית מהאוניברסיטה מון,

בה מסתייע כרמזן בירושלים.
 יעקובי במקל־הליכה. ליכתו
 השעין שלו, המקל את ביקש
ונרדם. וראשו, ידיו את עליו

באו להצבעה כשתגיעו 0
 שר-האוצר ראה ישיבה, תה

 גד את רכינדביץ יהושע
 הצעידה- נגד מצביע יעקובי
ע ראש-הממשלה, של החלטה

 רבינוביץ קודם הצביע בורה
 יעקובי אל פנה הוא עצמו.
 יודע לא אתה ״גד, לו: ואמר

 אבל מצביע, אתה מה בשביל
 מה בשביל ידעתי לא אני גם

הצבעתי.״
 ידע לא הצבעה באותה :■

 חילל שלמה שר־המישטרה
ו להצביע, עליו כיצד בדיוק

ה יושב-ראש לעבר קרא הוא
 העבודה מישלגת מזכיר ישיבה,
 פעמים ״כמה :זרמי מאיר
 קיבל כשלא ?״ להצביע מותר

להימנע. החליט תשובה,
מ אמיר ז׳אל, ח״ב 9׳

 ״יש כי זו בישיבה אמר דימונה
עו לא שהם שחושבים שרים,

 עושים הם אבל כלום( שים
 עדי■ ח״נ לעבת קרא הרבה.״

״תג :אמוראי (״עדי״) אל
״הם מי לה  סירב. אמיר אולם !

 ניגש לדבר, שסיים לאחר מייד
 שר-המייסחר-והתעשייד, לאמיר
ב איתו ודיבר נד*לב, חיים
ל במעלית, ואילו !מופגן אופן
 אמיר עלה הישיבה, סיום אחר

עו אברהם שר-השיכץ עם
עיתו בנוכחות לו ואמר פר

 אבל השרים, אחד ״אתה : נאים
להגיד.״ התביישתי

 ז׳אק ח״כ השתכנע איך 9
 הוא הישראלי הנוער כי אמיר
 אמיר השבוע סיפר ? טוב נוער

 חניכי בפני ״הופעתי עצמו:
 הם אלה והלומד. העובד הנוער
 שתו הם נחמדים. ילדים .באמת
להם.״ שאמרתי מה כל בצמא
 ועדת־המישנה בישיבת 91

 גם שהיתה לתקציב־הביטחון,
מא מאולתרת מסיבת־פדידה

מה התפטרותו עם שרת ריק
ה יושב־ראש ומתפקיד כנסת

 פרם. שי,מעץ גם חיה וועדה,
אנג קצין אותו על סיפר פרם
לל המנדט בזמן שהחליט לי,

 את להראות ורצה ערבית, מוד
 הוא מפקדיו. בפני ידיעותיו

 הערבי, למשרת בערבית קרא
 אליו, לבוא חדרו, בפתח שעמד
ה ואמנם, הון!״ ״תעל באמרו
ל כשאמרו ובא. הבין משרת

״נראה מפקדיו: קצין אותו
לח עכשיו לו אומר אתה .איו
 הקצין ידע לא למקומו,״ זור
 קם לכן בערבית. המילים את

וק לחדר מחוץ יצא ממקומו,
הון.״ ״תעל :שוב למשרת רא

 מהחדר. כמובן, יצא, המשרת
 בכניסתו אריק עם היה זה ״כך

 פרס סיכם מהצבא,״ וביציאתו
הפרשה. את
 דרך יש לאריק אגב, 9!

 ה־ על מלהגיב להימנע .משלו
 בעיתונים המתפרסמות גירסות

 את קורא ״כשאני מהלכיו. על
עשי מה מבין אני העיתונים,

אמר. ומדוע,״ תי
 של האחרון הגיליון על 9
 :אריק התלוצץ הזה העולם

 בכך זכיתי שסוף־סוף ״חשבתי
 מוקדשים יהיו השערים ששני

 ח- לשער היתה כוונתו לי.״
 ל״התפטרותו שמוקדש קידמי,

שה בעוד שרון,״ אריק של
 לווידוי הוקדש האחורי שער

א ״הייתי איתן, רחל הסופרת
 הדרום.״ פיקוד אלוף של הובתו
 של הרומן אריק, קבע אולם,

 לפני כניראה, התרחש, רחל
הדרום. לפיקוד הגיע שהוא

 אחרת מסיבת־פרידה 9׳
 של האחרונה בישיבה היתה

 הכנסת,'בה של ועדת־הכלכלה
 מהיושב־ חברי־חוועדה נפרדו
 שמואל ח״כ היוצא, ראש

 יו- החופשי). (המרכז תמיר
 ישראל הכנסת שב־ראש
ה עבודתו את ציין ישעיהו

 הביע ואף תמיר, של מסורה
ל יחזור אכן שתמיר תיקווה
 אם■ (מערך) ח״כ גם וועדה.
 לשבח ציין זילכרכרג רחם

 הוא וגם תמיר, של עבודתו את
 יחזור. שתמיר תיקווה הביע

 יגאל הנכנס, יושב-הראש
 כפי הרגיש, (ע״מ), חורביץ

 התישסחות בכל מוזנח הנראה
 וכדי לקודמו, הנוכחים שחלקו
הוא תשומת־ליבם את למשוך

 ממתק (מין קרמבו קופסת שלף
 כל בין ממנה וחילק לילדים)

 של לדרישתו הוועדה. חברי
 הבטיח חריש, מיכה כח״

ל יהפוך הקרמבו כי הורביץ
 הוועדה, בישיבות קבוע אורח

 מחלבות מנהל הוא הורביץ
הממ את המייצרות טנא־נוגה,

תק.

 אפשר שעבר בשבוע 9'
משעשע במחזה להבחין היה

 שר־האוצר הכנסת. פמיזנון
 ליד בגפו ישב רבינוביץ יהושע

 מביט כשהוא השולחנות, אחד
 בשולחן עבר. לכל בשיעמום

 לשעבר, שר-האוצר ישב סמוך
 כל כשסביבו ספיר, פינחס ח״כ

 ביניהם האוצר, משרד צמרת
 אג- ם אכרה המשרד מנכ״ל

 התקציבים על הממונה מץ,
 שד־האוצר סגן גפני, ארנון
 דינשטיין, צכי ד״ר לשעבר
■נוספים. ופקידים

 יצחק ראש־הממשלה 9'
 רופאיו, לבקשות חן נענה רביו

לבק והן לבריאותו, הדואגים
הדו רפץ, לאה רעייתו שות
 ה- לתקציב וגם לבריאותו אגת

 נהג רבין לעשן. וחדל מישפחח,
 חפיסות ארבע יום מדי לעשן
שהעי אמריקה, מתוצרת קנט,

 בסכום המישפחה תקציב על קו
 אולם לחודש. לידות 600כ־ של

לע רבין הפסיק בו רגע מאותו
 בצורה משתעל החל הוא שן,

ממש. חולנית
 ראש־חממשלה של בתו 9!

 מתגוררת דליה, רבץ, יצחק
 דליה, טלפץ. אין ישבה בדירה

ומ בצה״ל משרת בעלה אשר
 לשבועיים, אחת רק הביתה גיע

 תינוק עם לבד אותה בהשאירו
 אביה, אל פנתה לא חודש, בן

 כדי שר־התיקשורת, גם שהוא
או טלפון. בהשגת לה שיעזור

 שר־התיקשורת, של רעייתו לם
ש מבעלה ביקשה רבץ, לאה

 ונתקלה טלפון לבתם יסדיר
ש יגידו ״אחר־כך בסירוב:

 אישיים קשרים ניצלתי אני
 טען שלי,״ הבת בשביל שלי

 אביה כי דליה כשקראה רבץ.
 לא כי עיתונאים בפני מתגאה

התרגזה. טלפון, לה סידר

 חיפושים פרשת בפני 9[
 שעבר, בשבוע עמד, מסובכת,

 (״אהר־ אהרון שד־ההסברה
אש עם נסע יריב יריב. לה״)

 בנה- אחוהו אצל להתארח תו
 גם עימם לקחו והשניים ריה,
 למחרת האהוב. חתולם את

 בראש-הניק- לבקר יריב נסע
 את איתו לקח לשם וגם רה,

 לא כנראה, החתול, אך החתול,
 שעות משך וברח. גבהים אהב

החתול את ואשתו יריב חיפשו

 למצוא הצליחו ולא בסביבה,
מ שהתייאשו לאחר רק אותו.

 אחות לבית וחזרו החיפושים
להפ שם מצאו בנהריה, השר

 כל שרץ החתול, את תעתם
 הבית, אל מראש-הניקרה הדרך

 לו, .מוכר חיה לא שכימעט
בנהריה.

 השמיץ בו היום למחרת 9:
 את רבץ, יצחק ראש־הממשלה

 מנחם האופוזיציה מנהיג
 ב- דיץ משה ניראה בגין,
 יושב כשהוא הכנסת, מיזנון

 שולחן. אוחו ליד בגין עם
 שלא יכלו לא הכנסת ליצני

 בבגין מתעניין דיין כי להעיר
 שראש־חממשלה רגע מאותו
אר ״*וצג כעל עליו הכריז

.״,כיאולוגי
 בשבוע גרם רב לצחוק 9!

 די- ליאון (ליכוד) ח״כ שעבר
 של בוועדת־השירותים ציאן

 ח״כ5 התבקש דיציאן הכנסת.
 להעביר (מערך) נמיר אורה

 פרידמן מריטה לה״כ פתק
 טיר־ לעצמו לחסוך כדי (ר״צ).

 חפתק, את דיציאן העיף חה,
 לעבר היטב, מקופל שמיה

 לתוך נפל הפתק אולם פרידמן.
פריד מול שעמדה כוס־הקפח

הסבי כל על קפח והתיז מן,
 בצחוק פרצו חברי־ד,וועדה בה.

 דקות, לחמש הופסקה והישיבה
 חברי-חוועדה שאר ניסו שבחן

כו תוך אל בקליעה כוחם את
עמיתיהם. של הקפה סות

 בלתי-געימה ■תקרית 9
ל האחרון ביום־השבת אירעה

 שלמה תל-אביב עיריית ראש
 ל־ נסע להט להט. (״צ׳יצ״׳)

 לבקר בדי איכילוב בית-חחולים
בבית־ה־ הבאושפז שלו, ידיד

 בטכס להשתתף בסיור, שהשתתפת לבנת״עור מיסיונרית עם יחד הוזמנה, מחם כשבאחד נידחים בכפרים
הביאה. אותן מהאיטי, התמונות תערוכת מתקיימת אלה בימים הטאם־טאם. תופי לקצב ולרקוד הוודו




