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 ראש-ך׳מנד שביקר בעת. ■
 במישרד־ רכין יצחק שלד,

מ הרצאה שמע הוא הבריאות,
 בריאות־הנפש על הממונה פי

 פאלק, ראוכן הד״ר במישרה
למ הצליחו לא עדיין כי שטען

 מח- להופעת הסיבה את צוא
 מראש־המנד ושדרש לוודנפש,

 גדולים סכומים שיוקצבו שלה
 ״אם רבין: לו ענה זה. לנושא

ה תקציביה על ארצות-הברית,
למ הצליחה לא עדיין גדולים,

 למחלות־נפש, המקור את צוא
תו שישראל חושב אתה מדוע

אנח ״אולי :פאלק ענה ?״ כל
ו מזל לנו יהיה הקטנים, נו,

 כמה יודעים היום דווקא נצליח.
ב התערב המזל.״ לנו עוזר

 ויקטור שר־הבריאות, שיחה
 סוף- ״נו, ואמר: שם־טוב,

 מח־ בין הקשר את מצאנו סוף
 ענה אנטבה.״ למיבצע לת־הרוח

 בין קשר עוד ״יש רביו: לו
אמין.״ אידי הדברים: שני

 על דובר פגישה באותה ■
ל הגבוהות שהמשכורות כך

הרצי הסיבה הן בחו״ל רופאים
מ רופאים לבריחת ביותר נית

״יית :לרבץ פאלק אמר הארץ.
 תירוץ היא הכספית שהסיבה כן

 רופאים לבריחת רק לא טוב
 לבריוות גם אלא מישראל,

 לו השיב ראשי־ממשלות.״
 שרופאים בטוח ״אני רבץ:

 בחוץ־לארץ, עבודה מוצאים
 אני אם בטוח לא אני אבל

עבודה.״ שם אמצא

 כך לשם בעמאן. ארמונו בגן גאימוני־קאואטה, האחרונים בשבועות עוסק 01111̂ 1 ל 7111
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 שלדבריה משום להצטרף, סירבה עליה, המלכה אשתו, רק לאימונים. להצטרף ,12ה־ בן ופייסל 14ה״
באקדח. בקליעה גם מתאמן המלן מדי״. ״רזה לחיות לה וגורמים בגיזרתה פוגעים הקאראטה אימוני

 חנרי האמריקאי, שר״החוץ על וחרם נידוי לאחרונה ושהטיל בע״מ
 הטלת את נימקו עמיתיו ותשעת פרידמן מרווין הרב קיסינג׳ר.

 אבינו, לאברהם אלוהים בין הברית את הפר שקיסינג׳ר בפן הנידוי
טרוריסטים." של ״לידיהם א״י של שטחים למסור מוכן שהוא מפני

 הקואליציה, בישיבת ■
 בחדר- שעבר בשבוע שנתכנסה
 ב־ ועדוח־השרים של הישיבות

 התפלאו ראש-הממשלה, מישרד
 :חידוש למצוא חברי־הכנסת

 יושב- כיסא. כל ליד מיקרופון
 ח״כ הקואליציה, הנהלת ראש

 בליגלוג הסביר ורטטן, משה
 ישר קשורים כי.המיקרופונים

וה הטלוויזיה הרדיו למערכות
 לא שחברי־הכנסת כדי עיתונים,
 רק להדליף. להתאמץ יצטרכו
ה כי ורטמו הסביר אחריכך

 הקצ־ במקום באו מיקרופונים
ש שיכלול מהווים והם רניות,
 ורטמן עוד בכוח־אדם. יחפור
קצ נכנסו ולאולם זאת, מסביר
 את לרשום מייד שהחלו רניות,
דבריו.

 ערך האחרון השני ביום ■
 בישראל גרמניה שגריר

 חגיגית ארוחה פישר, פר
המפו הירושלמית במיסעדה

 לכבוד שאננים, מישכנות ארת
 המערב־ הבונדסטאג נשיאת
ה רנגר, מארי אנה־ גרמני,

הפ פישר בארץ. עתה מבקרת
ו הישראליים אורחיו את תיע
או צחה. בעיברית אליהם פנה
 התנצל הדיפלומטים, כדרך לם
 השיב בשפה. שלו השגיאות על
 ראש-ועדת־החוץ- יושב לו

 נכון, יצחק ח״ב והביטחון,
 עיברית על שמקפיד כמי הידוע
 רק ״לא נכון: והיגוי נכונה

 גם מצויינת, שלך שהעיברית
ה הספרדי ההיגוי הוא ההיגוי

היש חברי־הכנסת אילו נכון.

 בהיגוי מדברים היו ראליים
נשמ הכנסת ישיבות היו כזה,
לגמרי.״ אחרת עות

ב חגגו הליכוד חברי 8
 יום־הולדתו את שעבר שבוע

 ד״ר ח״כ חברי־הכנסת, זקן של
ה שפע למרות כדר. יוחנן
הו הוא בדר, זכה שבהן ברכות

 מנהיג של לבירכתו במייוחד דה
 כנין, .מנחם כח״ הליכוד,
 בדר את מכיר ״אני שאמר:

 בדר — מאז שנים. 44 כבר
הזדקנתי.״ ואני התבגר,

 יום־חג זה שהיה למרות 81
ב מזלו עליו שפר לא לבדר,

 ועדת־הכס־ בישיבת יום. אותו
 של המסיבה לפני שהיתר, פים,
 הוועדה יושב־ראש נתן בדר,

ה רשות את קרגמן ישראל
 בדר, של לחבר־סיעתו דיבור
 יחזקאל ח״כ האישי, יריבו

 קרגמן כי חשב בדר פלומין.
 הדיבור רשות וכי עליו, מצביע
 נאום. נושא והחל לו, ניתנה

 בדר: על וצעק התרגז פלומין
לי!״ מפריע אתה מקום ״בכל

 מחברי- שארבעה אחרי 8!
ב תקפו המערך של הכנסת
 שר־העבודה את הכנסת מליאת
 חוק הצעת על כרעם, משה

 הגיש, שהוא העבודה סיכסוכי
מ החמישי חבר־הכנסת פתח

 משה החוק, על שנאם המערך
 בהצהרה דבריו את שחל,

 לשר- הפתעה לי ״יש :מפתיעה
 ח״כ בחוק.״ תומך אני העבודה,

מ שהוא שימעוני, חכיכ
 לחוק, שהתנגד כורדי, מוצא
 אתה ״אם שחל: לעבר קרא

ההס נגד אתה בחוק, תומך
 ״אבל :שחל לו השיב תדרות•!״

 :.שימעוני הממשלה.״ בעד אני
 למה הממשלה, בעד אתה ״אם
 אוזן?״ את תמיד תוקף אתה

 לבין שחל בין למריבה ברומזו
 אוזן. אחרון שר-החקלאות

 קרי- שרשרת את שמעוני סיכם
תו בטח ״אתה אות-הביניים:

!״הספרדים השרים את רק קף
מלכת־היו־ של ביקורה 81

ב- מור־מסינגר דינה פי
ה האירוע היה הכנסת, מישכן
 בכנסת ביותר החשוב חברתי

 התקבלה מור בעת,האחרונה.
ישר הכנסת יושב־ראש אצל
 התבלבל, אשר ישעיהו, אל

 המפורסמים נימוסיו את שכח
כש לשבת. אותה הזמין ולא

 של הפרלמנטרי הכתב הבחין
 כי רם, אלימלך הטלוויזיה

מס בנימוס נוהג אינו ישעיהו
 קרא הוא המלכה, כלפי פיק

 היושב־ראש, ״אדוני לעברו:
ל אותה מזמין אינך מדוע

 ומיהר הסמיק ישעיהו שבת?״
 תשבי אולי נכון, ״כן, לאמר:

?״ קצת

 מלכת־ של לבואה קודם 8!
ב עסוק ישעיהו היה היופי

 הפרלמנטריים הכתבים אירוח
השא מרבית המושב. לסיכום

 הכתבה פירסום סביב היו לות
 מבקר־ דו״ח על הזה בהעולם
תגו ליכרמן. שמעון הכנסת,

 מחפש ״אני ישעיהו: של בתו
 יש אולי אחר. מבקר עכשיו

?״ למועמד הצעה מכם למישהו
הפר מהכתבים בבקשו 81

 ליש־ את לעזוב שלא למנטריים
 מלכודהיופי, שתגיע עד כתו

 רוצה לא ״אני :ישעיהו הסביר
לבד.״ איתה להישאר

 מהמפד״ל הדתי ח״כ 8!
ד (״אברמלד,״) אכדחם מ ל  מ

שהתרג חברי־הכנסת בין היה
 ב־ המלכה של מביקורה שו

ה העיירה סיפורי כיד מישכן.
 מלמד: אמר פיו, על שגורים

 יהיה מה עכשיו מדברים ״כולם
ש מלכודהיופי של החבר עם

ב מלכת-יופי היתד, פעם לנו.
 עזבה שנבחרה שאחרי פולין,

חב אליו פנו שלה. החבר את
 ,מה לו: ואמרו שלהם רים
 עזבה שהיא זה על אומר אתה

,הי :החבר להם ענה ?׳ אותך
 איתה, טובה׳ אחת שנה לי תד׳
 :החברים לו אמרו מספיק.׳ וזה

עכ כזאת.׳ שנה עלינו ,הלוואי
 מלכת- את רואה שאני שיו,

אותם. מביו אני ,שלנו, היופי
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