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 מהגברים 80? קבעו: הכנסת מומחי
זונות שיש בכך אשמי□ בארץ

 משה לשעבר שו-הביטחון של בדמותודה־יין משה
האי המהדורה דפי על הופיע דיין,

הפות לאפריטיף. במודעת-פרסומת דייג׳סט״ ה״רידרס של טלקית
הגדול.״ ל,אמארו׳ בלתי-אפשרי אינו דבר ״שום :קבעה למודעה רת

 במיזבון ישב אלץ יגאל החוץ
 לשעבר שד־האוצר עם הכנסת

 עברו לידם ספיר. פינחס
 הורכיץ יגאל (ליכוד) ח״כ
 יגאל החדש, חבר־הכנסת עם

 במקומו לכנסת שנכנס כהן,
 קרא ספיר שרון. אריק לש

 לא אתה ״למה :הורביץ לעבר
ה חבר־הכנסת את לי מכיר
 כהן את משך הורביץ ד׳ חדש

 ספיר את הציג השולחן, לעבר
 הכי האדיב את ״תכיר בפניו:

 הזדמנות באותה שלנו.״ ■גדול
פר בהילכות שיעור אלון נתן

 ״הדבר החדש. לכהן למנטריזם
 קריאות- זה בכנסת חשוב הכי

לו. אמר הביניים,״
ב שנערך בסימפוזיון 8׳

 על בתל-אביב, צוותא מועדון
 הלאומי, הליכוד ■ממשלת בעיית
 אברהם (מערך) ■ח״כ נשאל

■חתי על דעתו מה זילברכירג
 אהרון שר־ההסבדה מת

 העצומה על יריב (״אהרל׳ה״)
 כזאת. ממשלה להקמת שקראה

 במערך ״יש זילברבריג: אמר
 זמן הרבה כל־כך שהיו גנרלים
 ■את יודעים שאינם עד בצבא,
לשמאל.״ ימין בין ההבדל
הכנ של ועדת־הכספים 8

 הח״כ מעניין. טיול הפסידה סת
 אבד מהכור שייך הבידואי

 חברי כל את הזמין רביע
 שלו, בשבט לביקור הוועדה

 בי- פנטאסיה להם הבטיח ואף
 וארוחת־ערב טיפוסית דואית

ש לאחר רק הבידואים. כיד
 ההזמנות, ונשלחו המועד נקבע
ה חברי שבין הדתיים גילו

 ראש־ של ההתחלקות !■
ב רבץ, יצחק הממשלה

 הזכירה האחרון, השישי יום
 במיקלחת החלקתו את לרבים

 יוסף חיפה, ראש־עיריית של
 אחדים. חודשים לפני אלמוגי,

 דבין כי ידעו מעטים רק אולם
 האמבטיה, לאחר לצאת, עמד

 — אלמוגי יוסף עם לפגישה
■כמובן. שהתבטלה, פגישה
 של אשתו של שימחתה ■
ש ■כך על הבין, לאה רבין,
■מוק היתד, לעשן הפסיק בעלה
 בעיתונים כשקרא ■מדי. דמת
 לעשן הפסיק שהוא הטענה את

 שבועות לפני שהתמוטט לאחר
 הרביעי ביום רבין, החל מיספר

 רב ובמרץ שוב, לעשן האחרון,
■כן. לפני מאשר יותר עוד
 החשובים הדיונים אחד 8!

הש מידת לפי לפחות בכנסת,
 היה בו, חברי־הכנסת תתפות

 שר־ שהגיש בהצעת־חוק הדיון
ב צדוק חיים המישפטים

 בחצרות זונות פעילות עניין
 ח״כ אמרה הדיון במהלך בתים.

 ארבלי־אלמוזלי־ שושנה
 בארץ ■מהגברים אחוז 80״ ג נו

 קרא !זונות״ שיש בזה אשמים
 כך כל ״מה, :צדוק לעבדה

ז״ מעט

■  של דבריה בעיקבות י
 יוש־ שהיא ארבלי-אלמוזלינו,

ה של ועדת־ד,עבודה בת־דאש
 :קריאת־בעיים נשמעה כנסת,

 לדיון ביותר המתאים ״המקום
 בוועדת-העבודה, הוא בנושא
 הצעת־החוק את להעביר ׳וצריך
!״לשם

פעיל מאיר ח״ב 9
 ■בנושא נאומו את ■פתח ׳(מוקד)
 הזה .״החוק במילים: הזונות

ו חור,״ לסתום ניסיון הוא
 עברי מכל לצחוק -זכו דבריו
 אמר דבריו בהמשך הבית.
״תופ לחוק: בהתייחסו ■פעיל,

ה ■מזרעי אחת היא הזנות עת
פורענות.״

ושד־ ראש־חממשלה סגן 9

 עורכת- דוגמנית, שתיתה הצטיכהמטוגו אליזבת
או של שרת-החוץ ולאחרונה דין

 יחסי- בקיום שהאשימה אמין׳ אידי על-ידי שהודחה לפני גנדה,
דא את עוררה פאריס, אורלי בנמל״התעו׳פה השימוש בבית מין
 לחייה שחרד משר, משר. דיטריד הנס הגרמני שר״החוץ של גתו
 אליזבת למען לפעול וביקשו קיסינג׳ר, להנרי פנה אליזבת, של

עלינו.״ כתם יטיל רק ״זה :בטענו סירב, קיסינג׳ר אמין. אצל

 ■משום לסיור, התנגדות וועדה
 לא הבימאים אצל שהארוחה

ה כשרה. להיות היתר, יכולה
בוטל. סיור

ש החאנברט בהצגת ■
■בירוש שעבר בשבוע נערכה

 דיודלאחר־ההצגה, נערך לים,
 את מהצופים חלק האשימו שבו

 צעיר בתבוסתנות. השחקנים
השח על להגן שקם מהקהל,

ל קראה כאשד נדהם קנים,
ח״ב עם שבאה ■צעירה עברו

 ״אתה (ליכוד): כהן .גאולה
 השיב הצעיר !״סרבן־מילחמה

 אני פתאום ״מד, :לקריאה
 מפקמטנק אני סרבךמילחמה?

 ■גאולה לעבדו קראה בשריון.״
 מפקדי- ״בגלל :עצמה כהן

 -שלנו הצבא נראה כמוך ■טנקים
!״ככה

 האישי הקסם כי ■מתברר ■
 ירושלים, ראש־עיריית של

 עובד. תמיד לא קדלק, טדי
 את לאייש לא החליט טדי

 במקומו מהנדס־העיר, מישרת
 עמי* הפורש העיר מהנדס של
 אלא קבוע, באדם יפה, קס

 בעלי למהנדסים־ידידים לפנות
 אחד, כל שיתנדבו, מוניטין
 שנה במשך בתפקיד לשרת
 ■מהמהנדסים, אחד אף אחת.

 הסכים, לא קולק, פנה אליהם
 אלא ברירה נותרה לא ולעירייה

 למישרה. רגיל מיכרז לפרסם
 מועמדותם את הגישו למיכרז
 מאותם כולם מהנדסים, שישה

ב ונתקל אליהם פנה שקולק
סירוב.
 בשבוע שהתקיים בשעה 0
 ח״ב ניראה בכנסת, דיון שעבר

 ■כשהוא (ליכוד) כץ אכרהם
 ב־ בוועדת־מיכרזים משתתף

 כץ כשנשאל בניין־הטלוויזיה.
להי לעצמו מרשה הוא כיצד
 :השיב הכנסת, ■מישיבות עדר
 ח״ב עם קבוע הסכם לי ״יש

 פעם בכל מהמערך. אנין אבא
 לא יכול אני בא, לא שהוא

לבוא.״
 בית-׳ססר תלמידי קבוצת ■

 שעבר בשבוע שביקרה תיכון,
 סיורה בעת הבחינה בכנסת,
 לנדאו חיים בח״כ המודרך
 בקריאות ■פרצו הילדים (ליכוד).

 לנדאו!״ חיים ״אני* במקהלה:
בטל שהופיעה הפארודיה לפי

 ראש. ניקוי־ בתוכנית וויזיה
 מיהר הוא לנדאו, זאת כששמע
מהמקום. להסתלק

 ארנולד אל־עד דובר 8
 ויסקי בבקבוק מצא •טדמן
 ש- המתוחה מהעבודה מיסלט
 עוב־ משבר ■בעיקבות לו היתה

 את היטיב שדמן די־התחזוקה.
 אחד כל אל ופנה כהוגן, לבו

 ל־ שהגיעו מצלמי־העיתונות,
 ״צלם בבקשה: בלוד, ■מישרדו

 פוטו- אחר־כך לי ותעשה אותי
עירומה.״ בחודה עם ■מונטאז׳

 דרך- על הירהורי־חדטה 8!
 בשבוע ■גילה ■בחר, שבה החיים
■מ־ זוהר עזרה פרום׳ שעבר

 ב־ שיבא על־שס בית־הזזולים
 בי* בתוכנית־הרדיו תל־השומר,

 .זוהר: סיפר רוח. ומצב רה
מת אני שעליו היחידי ״הדבר

 ב- שבחרתי הוא בחיי חרט
בפו במקום הרפואה מיקצוע

ליטיקה.״
 פנה יוצאת־דופן בבקשה ■!

 יוסף המחזאי שעבר בשבוע
 ומצב בירה מנחה אל מונדי

אג (״יענקל׳ד,״) יעקב רוח
ל ■מאגמון ביקש מונדי מון.

 ולראיין לתוכניתו אותו הזמין
הח ״מדוע :הנושא על אותו
■ב דווקא לארץ לחזור לטתי
 ■מונדי כי ■מסתבר אלה.״ ימים

 דן של דבריו על התרגז כה
 אמר שם בטלוויזיה, כן־אמוץ

יותר צעיר היה שאילו בן־אמוץ


