
 הכנסת דוכן מעל ביטון צ־אדלי יציג מה
הזנות? על דיון שם ייערך כאשר

לאנשים
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 יותר, הזול הכללי, במיזנון כל
 בתקציב, חור לו שיש משום
 מערכת־הגחי- הוצאות ביגלל

 :השיב חיפה, לעיריית רות
 ובמיזנון רעב, פשוט אני ״לא

 להמתין צריך אני הח״כים
 לגשת מואיל שמלצר עד שעות

!״אלי
מר של האחרון במושב 9!
 ראש־דד דובר הניח חרות כז

 (״נקדי״) שלמה ממשלה,
שול על תיקו את נקדימון,

 מעריב, כתב העיתונאים. חן
 אותו: שאל רותם, ם אכרה
 כסף?״ בתיק לד יש ״נקדי,
מש זה ״מה נקדי: לו השיב

 לקחת היד את שתשלח עד נה,
 יהיה וכה כה בין הוא אותו,
חצי.״ שווה

העי היה רותם אגב, ■1
 באותו ביותר האהוד תונאי
 הישיבה כי כשהתברר ערב.

 הוא הלילה, תוך אל תימשך
 כעבור וחזר האולם את עזב
לע מביא כשהוא שעה, חצי

פלא מנות העיתונאים מיתיו
פל.
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ש בשבוע שנערכה לממשלה,

 כמוני- היושב־ראש מינה עבר,
 ח״כ חברי־כנסת: שני קולות
 וח״כ לעם מפלג כהן יגאל
 יו־ מש״י. ורטהיימר סטף

 פינחם הישיבה שב־ראש
 את וכינה התבלבל, שיינמן

ש דבר סטפי, בשם ורטהיימר
חברי־הכנסת. בין צחוק עורר

 וורט- כהן החלו כאשר ■1
ה מניין בעת להתווכח היימר

 של מיפלגתו חבר קרא קולות,
 ויד־ מרדכי ח״כ ורטהיימר,
״סטף, :לעברו שוכסקי,

 פשרה, שום איתו תעשה אל
אותך!״ לדפוק לו תיתן ואל

 הראשונים המעשים אחד 81
 מיש- של החדש המנכ״ל של

 צ" (״יוסי״) יוסף רד־החוץ,
 במישרדו להנהיג היה הנזכר

 ולמישפט לתלמוד שיעורים
 מישרד־החוץ פקידי היהודי.

בשיעו להשתתף לנכון מצאו
 לדעת שנוכחו אחרי אלה רים

 איש המנכ״ל. של חפצו זה כי
 משוחרר עצמו שראה אחד

דיין. ׳משה שר־החוץ מכך:
 משה כי התברר אגב, 9!

 במישרד-ה- עצמו הקיף דיין
 שומרי- דתיים באנשים חוץ

 הרי צ׳חנובר, מילבד מסורת.
 של האישיים עוזריו שני שגם

 רו־ (״אלי״) אליקום ייי,ד
 לכיא ונפתלי כינשטיין

 לביא אגב, שומרי־מסורת. הם
 ישראל הרב של אחיו הוא

לאו.
 אחדים חודשים לפני 81

העי ובעולם בארץ התפרסם
המ האמריקאי־הולנדי תונאי

 יליד דורסי, ג׳יימס זוקן
 סנסציה פוצץ כאשר ברלין,

 קאנצלר אם הראיון עולמית:
ש קרסקי, גרונו אוסטריה

 על ביקורת קרייסקי מתח בו
 הסביר יותר מאוחר היהודים.
ש הדברים רוב כי קרייסקי

פר בשיחה היו לדורסי אמר
 השבוע לפירסום. שלא טית,
 לא אולם לישראל, דורסי הגיע

 מפוצץ ראיון לערוך כדי לא
 לאשה לשאת כדי אלא אחר,

ירושלמית. צעירה
 משרד- מנכ״ל שהיה מי 8!

 ארנון, יעקב הד״ר האוצר,
 האחרונה בתקופה יודע אינו
מה עצוב. או שמח להיות אם
במרו נכשל ארנון האחד, צד
ירושלים, עיריית למועצת צו

 בעיות על שבדיון לאחר 8
 צ׳ארלי ח״כ הוציא הכלכלה
 אשל וגביע כיכר-לחם ביטון

 פנה הכנסת, בפני אותם והציג
 זיי־ הילל אחדות, ח״כ אליו
״צ׳ארלי, :אותו ושאל דל,
 יהיה כאשר לכנסת תראה מה

?״ הזנות על דיון

 חרות ח״כ כשנשאל 8!
מו כה מדוע קאופמן חיים
 והיפות הצעירות הנשים עטות

 חרות ״כשיש השיב: במיפלגתו,
מי לחרות מקום אין פוליטית,

נית.״
 בין הסיכסוך בעיקבות 8!

 מודעי יצחק שר-האנרגיה
 פת גידעון שר-השיכון לבין

הח שר־התעשייה, תפקיד על
 מודעי את לכנות בכנסת לו

״אנטיפת.״ בכינוי
ש בשבוע כשהסתיימה 8!

 ביקשה הכנסת, ישיבת עבר
 מח״כ טרמפ כהן גאולה ח״כ

 לתל-אביב. פבידור מנחם
 ?״ שלך למכונית קרה ״מה
תש ״אל סבידור. אותה שאל
 ״תיבת- כהן, לו ענתה אל,״

ואי התקלקלה, שלי ההילוכים
 הצרה ״זו התורם.״ את בדתי

 ״גם סבידור לה אמר שלך,״
 תורם.״ לך אין בפוליטיקה

 נ־גין למנחם תורם? אין ״לי
 כהן השיבה תורם,״ אין שלד

ה את לנצל וסירבה בזעם,
טרמפ.

 שכהן לי אמרו מצטער, ״אני
 שזה חשבתי אז שמן, הוא

אתה.״
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ה מחיר העלאת על הכספים

לג ״עלינו גרופר: אמר מים,
 את ולאשר המלאכה את מור

 אם אפילו היום, עוד התקנה
 למען הערב, עד לעבוד נצטרך

 התרגז דוגמה.״ העם יראה
יחזקאל מערך ח״כ עליו

מד ״אתה לו: ואמר זכאי
 מציץ רק כלל בדרך אתה בר?

ה ובמחצית ובורח, לישיבות
בכ משתתף לא אתה ישיבות

לל.״

 נראה לין אמנון כח״ 9(
 עומד כשהוא האחרון בשבוע

ה של הכללי במיזנון בתור
נו היה כה שעד בעוד כנסת,

 חברי־הכנ־ במיזנון לאכול הג
או- הוא אם לין כשנשאל סת.

אמו עדי המערך ח״כ 8!
 אל הכנסת במיזנון ניגש ראי

הממ העיתונות לישכת עובדת
 רמבאום, לינדה שלתית,

 כאילו ארוכה שעה בידה אחז
 אצבעה. על טבעת בוחן הוא

ש עיתונאי, אותו שאל כאשר
 בוחן הוא אם לינדה, ליד ישב
 הזדמנות מנצל או הטבעת את

 אשד. לינדה, של בידה לאחוז
 השיב: מיזרחי, יופי בעלת נאה
שקוף?״ כל־כך אני ״מה,
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 גרופר פסח כח״ אל צעיר
 יגאל ח״כ ״אתה אותו: ושאל
 :גרושך לו אמר יי" כהן
הצעיר: ענה פיתאום?״ ״מה

הצעי אחת היא בכנסת הליכוד מזכירתמרו ירדנה
הח״כים. במיזנון המסתובבות היפות רות

 בוכה. כשהיא זו יפה אשה לראות היה אפשר שעבר בשבוע אולם
 לאולם להיכנס מיפלגתה, של חברי״הכנסת בפני התחננה היא

 שהביאה מה השתהה, מחם אחד כל אבל להצביע, כדי המליאה
 כימעט ירדנה רכטמן, ח״כ של אחד, במיקרה לפחות לדמעות.
לישיבה. להכנס לזרזו כדי אכל ממנה הצלחת את מידו והוציאה

בורג. יוסף הד״ר שר״המישטרה, עם שעבר בשבוע נפגש המישטרה מפכ״לתנור חיים
 והשני איבצן אריה ניצב האחד בכירים, מישטרה קציני שני ליוו תבורי את

 עם המישטרה קציני שלושת שוחחו מה על יותר, מאוחר תבורי, נשאל כאשר גלעד. בנימין ניצב
 לא אני לציטוט, ״שלא השיב: השיחה, בעת שהיו הידיים הרמות פשר ומה עליהם, הממונה השר

 אולם איגוד״מקצועי, להקים הרוצים השוטרים בעיית על דובר כי זכר, בשיחה מהנוכחים אחד זוכר.״
הקצינים. עם רך להיות בעד ומי קשה להיות בעד מי :הצבעה ערכו והשר הקצינים כי הכחיש
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