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 פרוש שד שמו של הפירוש מה
אפו את יבין מיכאל שאל ומה

הת לא וייזמן עזר ■1
 שהתנוסס מציור־השער להב

 שהודיע הזה, העולם גיליון על
 גם כאיש־השנה. בחירתו על

 את אהבה לא ראימה, אשתו,
ה הציפורים שתי אך הציור.

 הנץ כתפיו, על בציור יושבות
 את לפתח אותו הביאו והיונה,

נץ, ״אני :הבאה התיאוריה
 עף נץ ההבדל? מה יונה. ולא

 אבל לאט. עפה ויונה מהר,
יונה, לאט. לעוף גם יכול נץ

 שלו לרב שהודיע יהודי, אותו
 כבר מאשתו מתנזר שהוא

 שאל פרוש. והפך שבועיים
אש אומרת ״ומה הרב: אותו

 :האיש לו השיב ?״ זה על תך
מזה.״ יודעת לא עוד ״היא

 ב־ השר שסגן אחרי 01
 יורם ראש־הממשלה, מישרד

 ראש־ה- את תקף ארידוד,
מ ביציאה זה תפסו ממשלה,

נאו על בו ונזף המליאה אולם

 מה על יודע לא ״אתה : מו
 לא פעם אף אתה מדבר, אתה

 מדבר:״ אתה מה על ידעת
ה מנחם ח״ב כך על הגיב
ה אחת ״זו מהמערך: כהן

 ידע שבגין הבודדות פעמים
מדבר.״ הוא מה על

 ראש- דובר ניגש כאשר 0!
 (״נקדי״) שלמה הממשלה,

מוז׳ קדי  ראש־הממשלה אל נ
במיזנון־הכנסת, ג־גין מנחם

 חתימות- להעניק ממנו וביקש
 הסכים מידידיו, לכמה מזכרת

 אולם מייד. ראש־הממשלה לכך
בס שישבה עליזה, אשתו,

 חותם אתה ״מה העירה: מוך,
 אל ובפנותה הרבה?״ כל־כך

״החתי בהלצה: אמרה נקדי
כסף.״ הרבה שוות האלה מות

 במיזנון־הכנ־ השירות 0'
ה בעת בעצלתיים התנהל סת

של החוזה המראתוני. דיון

 ובאותה המישטרה שר שהיה מיהירל שלמה
 שאינו עדין, כאיש ידוע היה תקופה

 בכנסת, קולו את הרים לא שמעולם וכמי ביניים בקריאות מרבה
מהמת כאחד קמפ-דייוויד הסכמי באישור שדנה בישיבה התבלט

 קרא רבות שעות במשך הממשלה. להצעת ביותר החריפים נגדים
 את שהצדיקו הנואמים לכיוון ביותר חריפות קריאות״ביניים הילל

ומפהק. מתמתח כשהוא נראה הוא ובתמונה שהתעייף עד ההסכם

 הבוקר בשעות נוכח להיות הקפיד שר־החוץדיין ה מש
 מהשעה החל וגם המאראתוני, הדיון של

 שבו הילטון, למלון דיין משה פנה הצהריים בשעות בערב. 10
 שעות. כמה בת שינה וחטף והתגלח התרחץ בירושלים, מתגורר הוא
 הבוקר, של מאלה שונים בבגדים לבוש כשהוא לכנסת חזר אחר

 התעייף חצות אחר אחת לשעה סמוך אולם ורענן.
הממשלה. שולחן שליד כיסאו על ונרדם שוב דיין משה

 לעוף יכולה אינה זאת, לעומת
 מהר עף אני נץ בתור מהר.

 בכל שצריך כמו לאט, או
פעם.״

מלמד, אברהם ח״כ 01
ב נולד המפד״ל, של היונה

 השוכנת קובנו, הליטאית עיר
כא השבוע, ניימן. הנהר על
 עד בגין מנחם הסביר שר

 שדות- בין המרחק קטן כמה
 לבין בנגב שייבנו התעופה

מל סיפר בסיני, שיפונו אותם
 מעיר הבאה ההלצה את מד

 שהלך באדם מעשה מולדתו:
 גדת על בבית דירה לשכור
נו הברזים, את כשבדק הנהר.

 ״אין מים. בהם שאין לדעת כח
 ״ה־ המשכיר, לו הסביר דבר,״
 אתה קרוב, כל-כך הוא ניימן
 חשש משם!״ מים לקחת יכול

 קתב? כל-כך ״מה? השוכר:
 שיטפון!״ של סכנה יש אז

״שי המשכיר: אותו הרגיע
 המרחק פיתאום! מה טפון?

 גדול הניימן ובין הבית בין
 היה ״מה מלמד: חמה מאד!״

 מטיף היה אילו אומר בגין
שדות־התעופה?״ העתקת ונגד

פי היה מלמד לאברהם 0!
 אגודת- ח״כ של לשמו רוש

 מלמד פרוש. מנחם ישראל
על הבדיחה את בכנסת סיפר

 במיש- בכנסת הדיון כל במשך שהתהרצמן ואומה
 עזר שר־הביטחון בעלה וכאשר כן,

 כל במשך החשובים. האורחים מיציע ראומה בו צפתה נאם, וייצטן
 אחד עם לה שלח הנאום ואחרי אשתו, לעבר וייצמן הביט נאומו

 בעיניה. חן מצא הנאום אם אותה שאל שבו פתק, משומרי״ראשו
 עזר לה השיב הן, לאות בראשה ראומה לו ניענעה כאשר

נר בתמונה היד. בוהן בזקיפת הטייסים, כדרך וייצמן,
הכנסת. של הוועדות בקומת וייצמן ועזר ראומה אים

 ,הו־ אשר המיזנץ, מפעיל
 ימים שלושה הסתיים פרט,

 והמפעיל הכנסת ישיבת לפני
 לא עדיין וזילטון, מלון החדש,

 הסכים הוברט לפעולה. נכנם
ה בעת המיזנון את להפעיל

 התקשה אולם המייוחדת, ישיבה
שהשי כך עובדים, במציאת

במיו איטי היה במיזנון רות
 את לקבל שזכה היחיד חד.

 שר־ היה במהירות הזמנתו
 חצי־ אבו־ אהרון הדתות,

 ליושבים זאת שהסביר דא,
בלהיות היתרון ״זה :לידו

פרענק.״
 יצחק קציףהכנסת 0!

ה אחד היה בן־־גל (״איזי״)
 במושב ביותר השמחים אנשים

 לי, ״אסור הכנסת. של המיוחד
פולי דעות להביע בתפקידי,

 ״אבל בדגל, הסביר טיות,״
 שאני להודות מוכרח אני היום
 לשילטון.״ עלה שהליכוד שמח

הו התמיהה מבטי את כשראה
עבו איזו יודעים ״אתם סיף:

 הליכוד אם היום לי היתה דה
 כש־ היום, באופוזיציה? היה

 נגד ההפניות בשילטון, הליכוד
הלי אם שקטות. קמפ-דייוויד

 לא אתם אותן, עורך היה כוד
 היה מה לעצמכם לתאר יכולים
קורה.״
בדגל רק לא אולם 01
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