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שיבה באמצע נרדם בגין  הי
הכנסת על מצפצפת שהיא טוענת !מזכירתו

 של לשעבר היועץ 0!
 ערבים, לענייני ראעדהממשלה

 על סיפר שרון, יוסף הד״ר
 ראש־ עם לו שהיתה תקרית

 באחת בגין, מנחם הממשלה,
התפט ערב שלהם, השיחות

 של בלישכתו ישב שרון רותו.
 בעיה על בפניו והרצה בגין

 נרדם שיחה כדי תוך מסויימת.
 שאין הבין שרון ראש־הממשלה.

ממ קם בשיחה, להמשיך טעם
 הרגע באותו ללכת. כדי קומו

 :לשרון ואמר בגין ניעור
 מה מאד חשוב מאד. ״חשוב

עכשיו.״ שאמרת
 ועדת־הכספים בישיבת 01

 בתוכנית שדנה הכנסת, של
 ח״כ תקף החדשה, הכלכלית

 את מהמערך אמוראי עדי
 ארליך -שימחה שר־האוצר

 נדהם אמוראי הליכוד. ואת
קי הוא הישיבה במהלך כאשר

 היה שעליו מארליך, פתק בל
!חזק תרביץ ״עדי, :כתוב

לחברי.״ הנאה לגרום רוצה אני
 ד,מיפי של חבדי־הכנסת 0!

 בשבוע התאספו הליברלית לגה
 שר־האוצר של בחדרו שעבר

 ודווקא ספה, יש בחדר בכנסת.
 מודעי, יצחק שר-האנרגיה,

 מחסור בגלל עליה, התיישב
 גוסטם ח״כ בחדר. בכיסאות
 להתאפק היה יכול לא כדיאן
מודעי דווקא ״מדוע ואמר:

 של הספה על שיושב ■זה הוא
י״ ארליך

 אהרון לשר־הדתות 0!
 משלו הסבר יש אבו״חצירא

ח״כ התפטר מדוע לשאלה
 אלי־ (״לובה״) אריה של״י,

 מ- לקח ״בגין מהכנסת: ,3א
 שלו, מדיניוודהחוץ את אליאב

 את עכשיו ממנו לקח וארליך
 אז שלו. הכלכלית המדיניות

ב לעשות לאליאב נותר מה
?״ כנסת
בר נחום דבר לכתב 01

של מינויו לגבי הסבר יש גע

 הכבוד אורח היה שר־האוצר, סגןפלומין יחזקאל
 של תערוכת״התמונות בפתיחת

 שהתבונן אחרי בורדז׳לאן. מיכאל מרוסיה, החדש העולה הצייר
 הגלריה, לבעל ואמר התמונות אחת ליד עצר הוא בציורים, פלומין

 לו הזכירה בבית.״ כזה ציור לי ״יש :התערוכה התקיימה שבה
התערב הצייר לתערוכה!״ אותך שהבאתי הסיבה ״זו אשתו:
 ״אדון כשאמר: ממבוכתו, פלומין את להוציא וניסה בשיחה
 פלו־ ענה בכספים.״ מבין הוא בתמונות, להבין צריך לא פלומין

הגלריה. את לעזוב ומיהר כזה,״ באמת שאני מקווה ״אני מין:

(מימין, פרופסורטליאקוב אלכסנדרה
ודי משקפיים) עם

 הצלמים את בלמה בירושלים, העברית באוניברסיטה הסטודנטים קן
 את לצלם כדי שעבר. בשבוע הירושלמי לקמפוס שבאו הרבים
 צלם־העיתונות הפגנת״הנגד. ואת הערביים הסטודנטים הפגנת

 את לשכנע ניסה משמאל) (מזוקן רובינגר דויד הידוע, הירושלמי
 לתת עליה וכי מכל, יותר חשוב האקדמי החופש כי הפרופסורית

 לשווא. אן האירוע, את ולסקר להיכנס אמצעי״התיקשורת לנציגי
 לפוליאקוב: ואמר כדרכו, שלא רובינגר, התרגז דבר של בסופו

 הנה, שבאים מתורמים בחוץ־לארץ כסף לשנורר רוצים אתם ״כאשר
לנו!״ תקראו אל יותר לצלם. שנבוא הצלמים, אחרינו רצים אתם

 (״גץ- דויד (מיל.) תת־אלוף
 מנכ״ל לתפקיד הנואל קי״)

 ברנע טוען מישרדיהאנרגיה.
בג הגואל קיבל המינוי את כי
 כזכור, בגאז. שלו הניסיון לל

כמפקד מתפקידו הגואל פוטר

שערו אחרי המערבית הגדה
 לבית- רימוני-הגאז הטלת ריית
בבית־ג׳אלה. ספר

הרש המיסמכים אחד 01
יצאו ביותר המשעשעים מיים

 מוועדת-הכנסת שעבר בשבוע
 יצחק ח״כ עומד שבראשה

 החלטות קיבלה הוועדה כרמן.
 של האש״ל בעניין חדשות

 לחו״ל, היוצאים חברי־הכנסת
ה ״חבר־כנסת נאמר: שבהן
 הכנסת בשליחות לחו״ל יוצא
 שהייה יום לכל דולר 35 יקבל

 הוצאות-הכלכלה, לכיסוי בחו״ל
 קטנות ולהוצאות דמי־שירות

תפ במילוי הקשורות אחרות,
 כגון חבר־הכנסת, של קידו

 ונסיעות מקומיות טלפון שיחות
 וכן עירוני, בשירות עירוניות

מהי הנובעות אחרות הוצאות
מביתו...״ חבר־הכנסת של עדרו
 ועדת־החו־ ישיבת בעת 01

 הכנסת, של קה־חוק־ומישפט
 טען האזנות־סתר על דנה אשר

ב המערך סיעת יושב־ראש
 ״יש :שחל משה כח״ כנסת,

 ציתותים קיימים כי הטוענים
 פוליטיים.״ אישים של לשיחות

 עורך- הליכוד, ח״כ לו השיב
״הפוליטי ברמן: יצחק הדין

 צריכים להם שמצותתים קאים
מי לפחות מאושרים. להיות
הו להם!״ מאזין ש

 שר־ ,לשעבר שרים שני 0|
 ו־ אלון יגאל לשעבר החוץ

 יהושע לשעבר שר־האוצר
 בשר־החוץ דנו רכינוגייץ,

 אלון דיין, משה היום, של
 הבא: במישפט דיין את הגדיר
זו מיקצועי פחדן הוא ״דיין

אולוגי.״
מר דן הארץ, כתב 01

 בארצות־ה־ שגילה מי גלית,
 מי של חשבון־הבנק את ברית
יצחק ראש־הממשלה, שהיה

 יומן בקריאת עתה עוסק רכץ,
 ״שרת :כה עד מסקנתו שרת.

 אחרי רבין. של הקמיע הוא
 ש- רואים כתביו, את שקוראים

 ראש־הממשלה היה לא רבין
ישראל.״ של גרוע הכי

צעי חברי־כנסת שני 01
 מהמערך שריד יופי רים,

 שהיו מהמפד״ל, גלם ודוד
ביני החליטו כבדים, מעשנים

עי הפסקת של תחרות על הם
 השניים בין ההתערבות שון.

ל ראשון שמתחיל שמי היתד,
 השני את להזמין חייב עשן,

 בבית־ה- לסופשבוע אשתו עם
 באילת. ביותר המפואר מלון

 כשבוע, כבר עבר בינתיים
 בהתחייבותם, עומדים ושניהם

 תחרות על הבדיחות כי אם
 מיזנון את מצחוק מגלגלות זו

 גלס צעק הרביעי ביום הכנסת.
בבית אותך ״תפסו :שריד על

סיגר עם הנשים של ר,שימוש
!״ יה

 בשבוע החשמל הפסקת 0!
 על כימעט השפיעה לא שעבר
 משום הכנסת, בתוך החיים

ה של הפנימיים הגנרטורים
הו אך מייד, שהופעלו כנסת
 ש״י ח״כ בדיחות. כמה לידה

 טוען זידשובפקי מרדכי
עו בגלל התקלקל החשמל כי

האדו הנורות של המתח מס
 כל־כך יש האחרון ״בזמן מות.

 בכלכלה אדומות נורות הרבה
 ש־ עד הישראלית, ובמדיניות

 לעמוד יכלה לא חברת־החשמל
בעומס.״

הג גם יש לוירשובסקי ׳01
החד הכלכלית לתוכנית דרה
״אפ ארליך: שימחה של שה
מגר חיש־כלום. לה לקרוא שר

 יוצא לא אבל מגרדים, דים,
כלום.״

הפ על אחרת בדיחה 0|
ה לח״כ היתד, החשמל סקת

 בשיחתו אמוראי, עדי מערך
 ארידור. יורם סגן־השר עם

 שר- כי בתוקף טען אמוראי
 גרם מודעי, יצחק האנרגיה,

 כדי להפסקת־החשמל, בכוונה
 לשר־ בעיניים חושך לעשות
ארליך.. שימחה האוצר,

 מכבר לא עד שהיה מי 01
 חברת של הדירקטוריון יו״ר

 ארנון, יעקוב ד״ר החשמל,
 כיהן זמן כמה השבוע נשאל

 ״זה ענה: הוא זה. בתפקיד
 לתפקיד נכנסתי לזכור. קל

 הפסקת־ אחרי שבועות כמה
 ,1972 בינואר הגדולה החשמל
 שבועות כמה, ממנו ופרשתי

 הגדולה הפסקת־החשמל לפני
 אולם, האחרון.״ השבוע של

 ״אין בנדיבות־לב, ארנון הוסיף
 ובין הפסקות־החשמל בין קשר

כהונתי.״

 ראש־הממשלה, מזכירת 0(
 הגיעה קלימוביצקי, יונה

 כשצמוד לכנסת, שעבר בשבוע
המ אלקטרוני, מכשיר אליה

 אותה מחפשים כאשר צפצף
 כאשר ראש־ר,ממשלה. מלישכת

 ואחד לצפצף, המכשיר החל
 :אותה שאל יונה של מידידיה

 יונה: לו השיבה זה?״ ״מה
הכנסת!״ על מצפצפת ״אני

האח החילופים לרגל 0
 השבוע נקבעו בכנסת, רונים

 ליד חדשים לוחיות־שמות כמה
ה חברי-הכנסת של מושביהם

 ראש־ יש לוחית כל על חדשים.
 ושם־ הפרטי השם של התיבה

 אחד ח״כ רק המלא. המישפחה
 שמו גם כי ותבע לכך התנגד
 זה היה במלואו. יירשם הפרטי

לגד (המערך). כץ זאכ ח״כ
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