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 אותה תירשום מילה, תבין שלא
 כל את נרכז ואחר־כך לפניך,

מילון.״ ונכין האלה המילים

 מנחם ראש־הממשלה בין 01
 צ׳אר־ הפנתרים ח״כ בגין-לבין

 סמוייה. תחרות קיימת ביטון, לי
 בגין אחז רבות שנים במשך
 חבר־ כשהיה בכנסת, בשיא

 למשך שהורחק היחידי הכנסת
באח תמימות. ישיבות חמש
 של השיא את ביטון השיג רונה
 הוא אף הורחק כאשר בגין,

ש אחרי וזאת ישיבות לחמש
למיקרופון באזיקים עצמו כבל

 הפרופסור קבע העבודה, לגת
מו בישראל כי וייס, שכח

 ״שר־ מיעוטים״: ״ממשלת שלת
 הוא שרון, אריק החקלאות,

החקל שמרבית למרות חוואי
 ההתיישבות בידי נימצאת אות

 זבולון שר־ההינוך העובדת.
הממ הזרם על נימנה המר,

היש שרוב למרות דתי, לכתי
 שאינו בממלכתי לומדים ראלים

 אליעזר שר־הבריאות, דתי.
 קופת־חו־ ראש הוא שוסטק,

ה העובדים הסתדרות של לים
 אזרחי שרוב למרות לאומית,
בקופת־חולים חברים ישראל

ה מיפלגת יושב־ראש 01
פרם, שימעזן בח״ עבודה,

 של לדרכה חדש דימוי מצא
מז ״הממשלה הליכוד. ממשלת

 במהירות שנסעו שניים לי כירה
 אמר לגשר כשהגיעו במכונית.

 ,תזהר, :לנהג הנהג ליד היושב
ש ',חשבתי לפניך.׳ גשר יש

הנהג.״ לו ענה שנוהג,׳ זה אתה

 עמד נעים לא במצב 01
 ידיעות עיתונאי שעבר בשבוע

 ש־ רייכר, גדעון אחרונות,
 הסיפור את בעיתונות פירסם

מנ ראש־הממשלה, מיפגש על

ס  אירעה נעימה לא הפתעה ו
 הפרופסור ראש־הממשלה, לסגן

 בשבוע חזר כאשר ידי[, ייגאל
 הזמנה קיבל הוא לארץ. שעבר
 מיפלגתו, של תל־אביב מסניף

 מי שנוא־נפשו, של ■להרצאה
 יצחק ראש־הממשלה, שהיה

 ראש על התנפל ידין דכי[•
ה התנועה של תל-אביב סניף

 ש- תאדרי, מוטי דמוקרטית,
 ממנו ודרש המיפגש, את אירגן
 אך רבין, עם האירוע את לבטל

סרב. תאורי

זכה גרופר פסח כח״ 01

 מנחם ראש־הממשלה, 0'
 בישיבות לקרוא הפסיק כגי[,

 אנו״ מצריים לנשיא הממשלה
ה בשמו. אל־סאדאת אר

 ל־ בגין הדביק שאותו כינוי
״התימהוני״. הוא סאדאת

ב הודבק אחר כינוי 01
 והתיק- האנרגיה לשר ממשלה
שב מודעי, יצחק שורת,

 שר־האוצר, על לביקורתו נוסף
 מבקר החל ארליך, שימחה

 גדעון התעשייה שר את גם
 ״קודם :ארליך עליו אמר פת.
עכ אנטי־ארליך, מודעי היה
אנטיפת.״ הוא שיו

 אהרון שר־הדתות, 0
ה בימי טען אכו־חצירא,

 כי ירושלים, את שפקדה קרה
 הכנסת: על משפיע אינו הקור

 בכנסת הממוצעת ״הטמפרטורה
 מתחת 120 וכה כה בין היא

לאפס.״
ה על הנאום במיסגרת 01

ה ח״כ נאם היהודית מגבית
ו ביטון, צ׳ארדי פנתרים

 ״פנינים״ רצופים היו דבריו
 תקף ביטון בלתי-פרלמנטריות.

ה הגאים״, ״חברי־הכנסת את
ו השנור, חוקי בעד מצביעים

 הגיבורים הם, ״דווקא אמר:
 בעד יצביעו והגאים, הזקופים

בעצ בריבונותה, שיפגע חוק
 סליחה, או ובזיקפתה, מאותה

מדינת־ישראל.״ של בזקיפותה
 אמר נאום אותו בהמשך 0!

 מאשר יותר לא ״זה ביטון:
 אל ובפנותו ורוח,״ דאווינים

ב ״אתם אמר: חברי־הכנסת
 ובקואלי- באופוזיציה עצמכם,

 שמים ולא בשלל מתחלקים ציה,
השכירים.״ המוני על קצוץ
מי רוני הליכוד ח״כ 01
 ל״שים זה מה הבין לוא,

 זה מה הבין לא אך קצוץ״,
להס מביטון וביקש דאווינים

 ביטון לו השיב זו. מילה לו ביר
פעם ״כל :הנואמים דוכן מעל

 פרידה במסיבת הכבוד אורח היהאליאב לובה
הסי מזכירות לכבודו ארגנו שאותה

 היפהפיה מזכירתה אירגנו המסיבה את פרישתו. לרגל בכנסת עות
 אפל־ בועז פרס, שמעון של ומזכירו לוי גאולה אלוני, שולמית של

 בירושלים, בבית־האמנים שנערכה למסיבה אליאב). (ליד באום
הצעירים. חברי״הכנסת ורק הסיעות מזכירי כל הוזמנו

 שלו המדינה, של הכלכלי המצב
 שימחה שר-האוצר אחראים
 סיפר עצמו. ופלומין ארליך
 הבטיחה ״בעלת־אוב :פלומין

 ליאוניד קארטר, לג׳ימי
 להפגיש בגין ומנחם כרדנייב

הב אלוהים אלוהים. עם אותם
 אחת שאלה על לענות טיח
 את קארטר שאל מנהיג. לכל

 סוף־סוף יחתם ,מתי אלוהים:
ל ישראל בין השלום, הסכם

 :אלוהים לו השיב י מצריים
הת קארטר שנים.' חמש ,בעוד

 כבר ,זה :ואמר לבכות חיל
 הבא השואל בתקופתי.׳ יהיה לא

אלו את ששאל בררנייב, היה
ב הקומוניזם ישלוט מתי הים

 שנה,׳ חמישים ,בעוד עולם.
 פרץ ברז׳נייב אלוהים. לו השיב
יהיה לא ,זה :ואמר בבכי

מנ האחרון, השואל בתקופתי.׳
 אלוהים: את שאל בגין, חם

ה על ישראל תתגבר ,מתי
 ב־ יהיה לא ,זה אינפלציה?■'

 ופרץ אלוהים אמר תקופתי/
בבכי.״

 המעשה כל את שראה נדהם,
 נקדימון: טען הכנסת, במיזנון

בכוו התיישב ״ראש־ד,ממשלה
ל לידו ושהה רכטמן ליד נה

 רק לא הוא דקות. 20 פחות
עוגה.״ אכל גם אלא תה, שתה

ב ש״י סיעת מזכירת 0!
 כאשר לכנסת שתכנם ומי כנסת,
 של מחברי־הכנסת אחד יתפטר

 אלוף- הדמוקרטים, של או ש״י
ה (מיק.) מישנה  דוי, סטל

ה של הגשם בימי התגעגעה
 כדי השמש. לחום שעבר שבוע

 ההרגשה את לעצמה להעניק
 התיישבה חם, קייצי יום של
 בכנסת, שלה הסיעה בחדר לוי

ה שאר ובפני מיטריה פתחה
 אשה של הצגה ערכה פקידות

 הרגע באותו בשמש. המשתזפת
 שר־ שהיה מי לחדר נכנס

 עמית. מאיר כח״ התחבורה,
נד מקומו על עומד נשאר הוא
 וכן נעים, היה לא ללוי הם.
 יכול היה שלא לעמית, גם

צחוקו. את לכבוש

נכ בגין גם אולם הכנסת. של
 שפורסם פירסומת בסירטון בל.

 של בטלוויזיה פעמים עשרות
דמו שאת בגין, נראה נידיורק,

אל אמריקאי שחקן משחק תו
קל על־ידי נכבל כשהוא מוני,
 ה־ הסובייטית. המישטרה גסי

ל כדי ושודר, הופק סירטון
 מתוך הפרקים סידרת את פרסם
לי ראש־הממשלה, של סיפרו

 ה־ מפרסם שאותו לבנים, לות
בהמשכים. פוסט ניו־יורק

מיפי בלישכת דיון בעת 0!

 דיין משח שר־החוץ כללית.
 ושלושה יחיד, סיעת מייצג
 שבעה מייצגים מד״ש שרים

הפ מזמן שכבר חברי־כנסת,
ב מצביעיהם״. את לייצג סיקו

ב ערבית עבודה על וויכוח
 החברה על והשלכותיה ישראל

 זה כי וייס אמר הישראלית,
המדינה. של השחור״ ״ההון

 יחזקאל שר־האוצר, סגן 0-
 הכנסת את הצחיק פלומין,

 בדיחה במיזנון כשסיפר כולה,
על נאום, מכל יותר המעידה,

ש הליכוד ח״כ עם בגין, חם
 לשלוש ונידון בפלילים הורשע

 שמואל מאסר שנות וחצי
 של התיאור פי על רכממן.

שול לייד בגין התיישב רייכר
 הדעת, בהיסה רכטמן של חנו

יו הוא מי לייד שראה ואחרי
 התה מכוס ללגום המשיך שב,
 את עזב אחר־כך ורק שלו

 ראש־המנד של דוברו השולחן.
 ■נקדי־ (״נקדי״) שלמה ,השל

הכ לפרסם מרייכר דרש מון,
ה־ רייכר בפני לסיפור. חשה

 חברו של פרידתו לכבוד בבית־חאמנים שנערכה המסיבה מאורחי אחד היה
המועדון, בבעל בבית־האמנים נפגש פעיל אליאב• לובה בכנסת של״י לסיעת # 11-1 1

 בעתיונות שהופצו השמועות את הזימו בכך ידדיותית, שיחה ביניהם קשרו והשניים מרציאנו סעדיה
 מיפקד שייערך אחרי רק בכנסת בסיעה ברוטציה לדון של״י החלטת רקע על מתח ביניהם נוצר כאילו

בכנסת. פעיל מאירקה של מקומו את לתפוס מרציאנו עשוי הרוטציה הסכם על־פי בתנועה. חברים
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