
הבאסנים י פח נ מ
בר־ חיים השר יכול לא התחרות במשך בלונים. בפיצוץ חרים

 בועז ליועצו, שלו הסיגר את מסר במתח, עוד לעמוד לב
 מיוזמי היה שריד יוסי יוסי. עבור הבלון את שפוצץ אפלבאוס,

■ סתר שלמה :צילם המסיבה. רעיון את שהגתה הקבוצה
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 אכל גרופר קרה, מה ו־אה
■ י /  שבקעו צעקוודהשימחה !״אותה /
 היו לא הירושלמי, החאן של מאולמו

 של המושבעים אוהדיה את גם מביישות
 איש כשלוש-מאות תל-אביב. מכבי קבוצת
יש למיניהם ונספחיהם העם נבחרי .ואשה,

ועו הריצפה, ועל נמוכים דרגשים על בו
דמוק בהתמודדות שעסקו נציגיהם, את דדו

מנצח.״ — ״החזק בסיגנון הבימה, על רטית
ה את ייצגו נכבדים הברי־כנסת שני

ה בהתמודדות האופוזיציה ואת קואליציה
 אליעזר ח״כ :גן־הילדים נוסח אלגנטית

כ גרופר פסח וח״כ העבודה, כנציג רונן
מכלי יצאו ממש הנבחרים הליכוד. נציג
 אברהם ח״כ ובראשם הליכוד, נציגי הם.
ואי !״פסי ״פסי, קולות בקולי צווחו יפה,

 שר־המיסחר־ ובראשם העבודה, נציגי לו
 ועודדו שערה מילחמה החזירו והתעשייה,

 לייזי לייזי״. ״לייזי מישקל על נציגם את
וחברי- בנון־שאלאנטית, ניצח המהודר

 מרוב מכליהם יצאו העבודה מטעם הכנסת
התלהבות.

הח דרש מהליכוד הורוביץ יגאל ח״כ
הח דרובלס מתי וטיים־אאוט. שחקן לפת
 את החליף אמיר דאק גרופר, את ליף

 בקלי־קלוח הקואליציה ניצחה ושוב רונן,
אותה!״ אכל דרובלס קרה, מה וב״או־אה

 קומדיה מתוך נלקחה לא זו סצנה לא,
 החמינא־ תיאטרון א-לה חדשה ישראלית

 האחרון, השני ביום התרחשה היא דוס.
 הפעם יחדיו, התכנסו העם שנבחרי בעת

 מסיבת־הסיום את לחוג כדי מלא, בייצוג
מז הגו הרעיון את השמינית, הכנסת של

 קרג־ ישראל המערך סיעת יו״ר של כירתו
 ועדת״הכספים, של הפיננסית והיועצת מן,

 את לעזרתו גייסו הן הצעירה. אלחנני סמדר
 האן, אריה המפד״ל, של הפרלמנטרי היועץ

 שהורישו השיטה על-פי לעבוד והחליטו
 שלעולם ה,שנור׳, ורבותיהם, מוריהם להם
מכזיבה. אינה
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כבש עם זאב וגו
 אחד, שולחן ליד הסבו פעיל, מאיר וחבר־הכנסוז המר זבולון
למרות חברי־הכנסת, בין השוררים יחסי־החברות את בכך ביטאו

 ביותר הרציני האיש היה המר המנוגדות. הקיצוניות דיעותיהם
 על פארודיה הציג צפיר כשטוביה צחק. שלא כימעט במסיבה,

 את המר הרכין הממזרים, בעיית ועל גורן שלמה הראשי הרב
.,ביותר האדיב ,הח״כ בתואר זכה זאת, לעומת פעיל, כנעלב. ראשו

£ אותה אגו גוונו
 כשרה בהורדת־ידיים, ביניהם התחרו מהליכוד, פר

רצופים, סיבובים שלושה במשך קושי, ללא גרופר
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