
לאנשים
תכתים!

777
הברנדי
הלאומי

שתא
ביבלאומי.

■  עזר שר־ד־,ביטחון !
מה כלל מרוצה אינו וייצמן
מצ עם במשא־ומתן קיפאון

 חי- לשלח שוב והתחיל ריים,
 ראש־הממש־ לעבר דודי-לשון

 שר־ ולעבר ■בגין, מנחם לח,
ה לשעבר גיסו החוץ, ש  מ
 שם לבגין המציא עזר דיין•
נובל.״ ״מנחם :חדש

 עזר, אומר דיין על 8!
לר זד, עושה שהוא מד, שכל
 שר־ עם עלי גאלי: עלי קוד

 עם וגאלי עלי, ד,מיצרי הביטחון
 לענייני המצרי שר־המדינה

(ש בוטרוס־גאלי. בוטרוס חוץ,
באנ גאלי נכתב ע׳אלי, שמו,

בעברית). וראלי גלית,

 החליט שעבר בשבוע 8!
 (״אב־ אברהם המפד״ל ח״ב

 מדינת־יש־ כי מלמד, רמל״)
״ה לאיראן. ידע מייצאת ראל
 החליט כי הודיע, הפרסי שאה

 זה את למשול. במקום למלוך,
 מממשלת־יש־ למד בטח הוא
 טען בגין,״ של בראשותו ראל

מלמד.

 רתחו הליכוד אנשי 81
 הצליח המערך כאשר מזעם,
ה ביום בפח, אותם להפיל
 הועלו כאשר האחרון. רביעי
 לדון לסדר־היום הצעות חמש
ב לדיון התנגד השחור, בהון

יחז שר־האוצר סגן מליאה
 הממשלה, בשם סלזמין קאל
לווע הדיון את להעביר ודרש

ב התחבאו אנשי-המערך דה.
 הכנסת, בבניין שונים מקומות
ש ראו הליכוד אנשי וכאשר

מרבי נסעו רוב, למערך אין
ה הגיעה כאשר הביתה. תם

ה אנשי נכנסו לדיון, הצעה
ה לאולם המתחבאים מערך

 את להעביר והצליחו מליאה,
 הליכוד ח״כ שלהם. ההצעה
 כד, על כעס כה קאופמן חיים

 חברי־ שני אל בא שהוא עד
 להם: ואמר המערך של כנסת

ב אותנו שדפקתם זה ״בגלל
 לא אנחנו השחור, ההון עניין
ש ידלין, לאשר חנינה ניתן
!״בארץ השחור ההון אבי הוא

 ממורמר שמסתובב מי 81
הלי ח״כ הוא האחרונה בעת
 כאשר שריר. אכרהם כוד

 אנואר מצריים ,נשיא ביקר
 נפגש בארץ, אל־סאדאת

 לידו בכנסת. הליכוד סיעת עם
ממ ביקש וסאדאת שריר, ישב

 לו נתן שריר עט. לרגע נו
 וסאדאת שלו, הפארקר עט את

ש בשבוע אותו. להחזיר שכת
 עם בישיבה שריר ישב עבר

 ביקש ובגין ראש־הממשלה,
להח הוא אף ושכח עט, ממנו
 שלא שריר החליט עתה זירו.

 פארקר, בעטי עוד להשתמש
זולים. עטים תריסר לו וקנה

נעי לא מיקרים שני 81
 גרו״ פסח לח״כ אירעו מים
 בתוכנית הופיע כאשר פר.
גר קוראת שבה צה״ל, בגלי

 אג־ של אופיים את פולוגית
 יודעת שהיא מבלי שי-ציבור,

 עליו אמרה הם, מי לכן קודם
 :קורן חוה הגראפולוגית

 אוהב לא הזה כתב־היד ״בעל
 דרכים רק אלא סלולות, דרכים

 הדרך באמצע בלתי־סלולות.
 גרו־ מהן.״ לקפוץ מסוגל הוא
 לאחרונה התפרסם אשר פר,
 שזו מפני מהרכבת שקפץ כמי

בעת ביתו ליד לעצור סירבה
 ה־ של מהאיבחון נדהם לית,

גראפולוגית.

גרו־ של השני ד,מיקרה 81
ל המוביל בכביש אירע פר

 באחרונה שרכש גרופר, כנסת.
 עשה חדישה, 504 פיג׳ו מכונית
מסוג מכונית עם קלה תאונה

 גרזפר. פסח על התנפל! שומרי־הדאש
חשודות אינן חברות־הכנסת זרק

 גרו- ירדו כאשר פולקסוואגן.
 מד, לראות השני והנהג פר

הגי למכוניתם, שנגרם הנזק
 מכוניות שיירת לפתע עה

 שומרי- למקום. ראש־ד,ממשלה
 זינקו ראש־ד,ממשלה של הראש

ש מאחר שלהם, מהמכוניות
 מארב מציב מישהו כי חששו,

 על והתנפלו לראש־הממשלה,
או כשזיהו מכן, לאחר גרופר.

סליחה. ממנו ביקשו תו,

שי רבות עיתונאיות 81
 נשיא אם של לפיתחה חרו

 קאר־ דיליאן ארצות־הברית,
 כדי בארץ, ביקרה כאשר טר,

 בילעדי. ראיון ממנה לקבל
ל סירבה ליליאך ״מים אולם
 הצליחה דבר של בסופו כולן.

 דבר כתבת חדשה, עיתונאית
ה של בתו ציסוקי, טובח

ידי של הוותיק המדיני כתב
צימו אריה אחרונות עות

 היא הראיון. את לקבל ,,ק
 ליליאן למים הניחה לא פשוט
 בארץ. שהותה ימי כל במשך

 דבר של בסופו כשנעתרה
 אמרה היא לצימוקי, קארטר

 אפילו רחוק. תגיעי ״את לה
 נפגשתי לא בארצות־הברית

 עקשנית כל־כך כעיתונאית
כמוך.״

 אברהם המפד״ל ח״כ 8'
וט הכנסת למימון נכנם מלמד

 שעבר בשבוע עלי ״כתבו ען
 אלגנטי, שאני הזה בהעולם

 חטוב. גוף לי שיש ושאמרתי
 לא שאני לכם מבטיח אני אבל

הומוסקסואל.״

החי חברי־הכנסת שני 8!
מהמערך שחל משה פאיים

החלי מהליכוד, לין ואמנון
של מכוניותיהם על לשים טו

 בחיפה!״ מתגורר ״אני טים
 הח״כ על העיתונאית בידיעה

 שהוא כתוב היה ההומוסקסואל
הארץ״. ״במרכז גר

 חבר־הכנסת על הידיעה 8!
שפור האלמוני, ההומוסקסואל

 אחרונות, ידיעות בצהרון סמה
 האחרון הרביעי ביום חיפתה
 אי- הכנסת. חברי את בהלם
 כי לב, לשים שלא היה אפשר
 ל- נכנסים מחברי־הכנסת רבים

 בהליכה זקוף כשגיוום מיזנון
 בנו יחשדו שלא ״כדי גברית,

אנחנו.״ שזה

 בבדיחה שאלו כאשר 8'
מדו אם שריד, יוסי ח״כ את
 איכפת ״לא התלוצץ בו, בר
 ההומוסקסואל. הח״ב להיות לי
 העניין בכל אותי שמפחיד מה

המזונות.״ תשלום הוא

 ויר־ מרדכי ח״כ 81
 סיפר מד״ש־לשעבר, שוכסקי

 רו־ של חדרו ליד כי בבדיחה,
 של ארוך תור ניצב פא־הכנסת

 מבקשים לא ״הם חברי־כנסת.
הומוסקסוא לא שהם אישור

 הם מספיק. לא זה היום לים.
אימ בכלל שהם פתק רוצים

בטוח!״ הכי זה פוטנטים.

 עזר שר־ד,ביטחון גם 81
 הבדיחות. בגל נסחף וייצמן י

 האגודאי ח״כ ליד ישב הוא
 עבר וכאשר לורנץ, שדמה

 של בידו תפס עיתונאי, לידם
 עיתונאי לאותו ואמר לורנץ
אנח !אנחנו זה !תסתכל ״בוא

״ידיים מחזיקים נו !

 היו נעים לא במצב 81
 יצ" יצחק חברי־הכנסת שני

 עמאר ומשה מהליכוד חקי
 לפירסום קודם יום מהמערך.

 יושב- על־די מונו הם הידיעה,
 מונים להיות הישיבה ראש

 את ספרו וכאשר בהצבעה,
הת הם חברי־הכנסת, הצבעת

 ביד, יד המליאה באולם הלכו
למח כללי. לצחוק שגרם מה

 על הידיעה הופיעה כאשר רת,
אלי פנו ההומוסקסואל, ד,ח״כ

ה עם אותם ושאלו רבים הם
בהם. מדובר

ה כיום שנחשבת מי 81
מז בכנסת, ביותר הנאה צעירה

 ירדנה סיעת-ד,ליכוד כירת
 ביותר מבוקשת היתר, מדר,

 פירסום ביום הכנסת, במיזנון
ההומוסקסו הח״כ על הידיעה

מה הן רבים, חברי־כנסת אל.
האופו ממיפלגות והן ליכוד
 לשתות אותה הזמינו זיציה,

 על־ידם, לשבת בחברתם, קפד,
 ממנה ביקש אף אחד וח״כ

 :בירכיו על בפרהסיה לשבת
 הכל איתי, יושבת את ״אם
 אני!״ לא שזה בטוחים יהיו

מהם. אחד כל לה הסביר

ש הכנסת מחברי אחד 81
 הח״כ הוא מי בניחושים עסקו

 יושב־ראש היה ההומוסקסואל,
 שימעון העבודה, מיפלגת
 חשודים,״ 112 לי ״יש פרס.

 112 מדוע כשנשאל פרם. אמר
 ״אני פרם: אמר ,120 ולא

מ להוריד יכול שאני מקווה
 חברות- את החשודים רשימת

הכנסת.״
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