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 נאור את בנין דוחק מדוע
הולידה? לענף עתיד משל צופה ומדוע

שמו ח״כ הופיע במישפטו,
 הכנסת, במיזנון רכטמן אל

 צעירות בשתי מלווה כשהוא
הכנ מיזנון לזאבי יפהפיות.

 רכט- סרב סביבו, שהתרכזו סת,
 בנות שתי הן מי לספר מן

 אלי ״תטלפנו ואמר: לוויתו
 לבית־הסוהר, או הביתה מחר,
ה מיספרי את לכם אתן ואני

שלהן.״ טלפון

 צה״ל כי נודע, כאשר 81
מת את קבוצות לשתי חילק

*  הליכוד ח״כ כשנשאל י
 נשוי שאחיו מילוא, רוני

 של בתו מילוא, לחסיה
 בגין, .מנחם הממשלה ראש
ל באחרונה נוהג בגין מדוע

 הטלוויזיה מצלמות מול התייצב
 ראש־הממשלה מישרד בפתח.
במ הממשלה, ישיבות אחרי

 אריה לדוברו להניח קום
 ההודעות את למסור נאור

 נהוג שהיה כפי לעיתונאים.
זה ״עכשיו :השיב כה, עד

 להתחמם רוצה ובגין חורף,
הזרקורים.״ לאור
 ראש־הממשלה של נהגו 81

 רבין, יצחק ח״כ לשעבר
 שהבוס לכך התרגל לא עדיין
 ראש־ממשלה. לא כבר שלו

 נוהג גבאי, יחזקאל הנהג,
 במיגרש מכוניתו את להעמיד

המ במקום הכנסת של החניה
 ראש־הממשלה למכוניות יועד
 שאותם החניה דו״חות ואת
 המיש־ לו מבטלת מקבל, הוא
 רבין. של חסינותו בגלל טרה

 הכנסת קצין על נמאס העניין
 והוא כן־גל, (״איזי״) יצחק

 ב־ התנועה אגף לראש סנה
שמו ניצב־מישנה מישטרה,

 לא ממנו ודרש כיגלר אל
החניה. דו״חות את לבטל

 אירע נעים לא מיקרה 81
 בדיאן. גופטב הליכוד לח״ב

 הנואמים דוכן על עלה בדיאן
 סעיפי החמרת על הדיון בעת
 הכל להפתעת הרע. לשון חוק

 חוק על . לדבר בדיאן התחיל
 אשר תקינים, בלתי מוצרים

מאו לדון.רק צריכים היו בו
 נ־גנ־ הכנסת מזכיר יותר. חר
 לטעותו לב ששם לורד, אל
הנו דוכן אל מיהר בדיאן, של

 בדיאן באוזן. לו ולחש אמים
בי נאומו, את הפסיק האדים,

 על לנאום והתחיל סליחה, קש
הרע. לשון חוק
פסק־הדין לפני יום 8!

 איטליה שגרירות של התרבותי הנספח
 ציורים תערוכת פתיחת חנן בישראל,

 ביפו. וחצי 13 בגלריה רומא, את המציירים אמריקאים ציירים של
האור לעשרות מלאה ארוחת־ערב קוראדי הכיו בנהוג, שלא אולם,

שנה. 100מ״ יותר בן איטלקי יין להם והגיש לפתיחה שבאו חים

111111 ^1  הסופר של אשתו סמילנסקי, נעמי של תערוכתה בפתיחת השבוע ניראה *!13^3
3 11-11 *1- ושר־המיש־ טניה אשתו לידו (משמאל), אליאב תל־אביב. בגלריה יזהר, ס. *

 מאיר גולדה עם שם שערן ביקור בעת בהלסינקי, רכש כובעו את כי סיפר הילל, שלמה טרה״לשעבר
רוסיים. אישים עם נפגשו כי העיתונאים בהם חשדו לשטוקהולם, ואליאב גולדה הגיעו כאשר .1971ב־

הת אשר מורה, אלון נחלי
 שכם, ליד הכביש על מקמו
 המפד״ל ח״כ ׳כך על הגיב

 מלמד: (״אברמל׳״) אברהם
 שיהיו כדי זאת, עשה ״צה״ל
 ברומזו מורה,״ אלוני הרבה

 ראש־הממשלה של להבטחתו
הב אחרי מייד בגין, מנחם

חירות.
 סגן את שואלים כאשר 81

 פלומין יחזקאל האוצר שר
 שימחה שלו, השר דעת מה

 משיב מסוים, נושא על ארליך
יום׳?״ ״באיזה :בשאלה פלומין

 אהרון שר־הדתות 81
 ר- כי טוען, אבו־חצירא

 כולם את להפתיע עומד ליך
 ״הוא האינפלציה: את ולחסל
 שהוא הממשלה בשם יודיע
הממ האינפלציה. את מעקר
אינ יותר שאין תחליט שלה

שהממ יודעים ואתם פלציה,
דבר.״ כל להחליט יכולה שלה

 הכנסת ועדת דנה כאשר 81
 ח״כ על להטיל עונש איזה

 שכבל בגלל ביטון, צ׳ארלי
ב למיקרופון באזיקים עצמו
 שהציע, מי היה המליאה, אולם
 להרחיק התקבלה, שאכן הצעה

 של ישיבות מחמש ביטון את
 ח״כ הציע לעומתו, הכנסת.
 ״עונש :שריד יוסי המערך

 צ׳אר- את לחייב זה גדול, יותר
 ישיבות בחמש נוכח להיות לי

הכנסת.״ של

 העונש על דיון באותו 8!
 הפתיע ביטון, צ׳ארלי לח״כ

 יושב־הראש הוועדה חברי את
כר יצחק עורך־הדין שלה,
העו את בפניה כשסקר מן,

 בפרלמנטים המקובלים נשים
הסנק בצרפת בעולם. אחרים

 הן הפרלמנט חברי על ציות
 תשלום ואי יום 30ל־ הרחקה

ב חודשיים. במשך משכורת
הפרל חברי מוצאים אנגליה

 הראשונה העבירה .אחרי מנט
ה אחרי ישיבות, 5ל־ שלהם,
ה ואחרי ישיבות 20ל־ שנייה

 בארצות־הברית .30ל- שלישית
 חבר לצמיתות להוציא אפשר

שמפריע. קונגרס

 הגיש שריד יוסי ח״כ 81
ב לסדר־היום דחופה הצעה

 באחרונה שפשט הנוהג, עניין
 באש לפתוח שוטרים, בקרב

 בכך צורך יש אם חשודים, על
דוג כמה הביא הוא לא. ואם

 שנהרג הצעיר ביניהן: מות,
 בתל-אביב בן־יהודה ברחוב

 אביישי סביר, חשד כל ללא
ב אניה על שנורה הראל,

 מגן־הח־ שברח והקוף חיפה,
 על־ ושנורה בתל-אביב יות
שוטר. ידי
המע יזם שאותו הדיון 8!
 של הפוליטיזציה בעניין רך

 שילטון תחת הממשלה מישרדי
ב רוחות סערת גרם הליכוד
סי ראש שיושב אחרי כנסת.

 משה ח״כ בכנסת המערך עת
המי רשימת את מנה שתל,

הלי שעשה הפוליטיים נויים
 השיב הממשלה, במישרדי כוד

מה קאופמן חיים ח״כ לו
להביא רציתי ״אני : ליכוד

 פוליטיים מינויים של רשימה
רשי את בזמנו, המערך שעשה

 המכס ראשי של השמות מת
 בבוקר לי נודע אבל בחיפה,

 ה־ על-ידי עצורים כולם שהם
 אז סוב-יודיצה, וזה מישטרה,

לך.״ לענות יכול לא אני

 רב בכעס שהגיב מי 81
 ח״כ היה המערך, הצעת על

 מג- בזמנו שהיה ומי הליכוד
 מנחם ישראל, רכבת כ״ל

 סבידור כשהתמיד סכידור.
 אמר שלו, הביניים בקריאות

הפוליטי ״המינוי שחל: לו
 כ־ התחבורה, במישרד היחיד

 של שר היה שם שבשילטון
 מג- של היה העבודה, אחדות

 אנחנו זה ועל הרכבת, כ״ל
 רגע מאותו מצטערים.״ באמת
 קריאות את סבידור הפסיק

שלו. הביניים

 המשק, מצב על בדיון 8׳
 של הצעירה במישמרת שנערך

 מזכ״ל אמר העבודה, מיפלגת
 :משד ירוחם ההסתדרות

 הכי עכשיו יש שלנו ״במשק
 ואני ללקקנים, ביקוש הרבה
הג לענף גדול עתיד צופה

לידה.״

 משל: אמר דיון באותו 8!
 שאף הוא בממשלה ״המצב

 תשובה לי לתת רוצה לא אחד
כמו לשני. מעביר אחד וכל
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