
ב במיזינון־הכנסת לראות היה
 כיום שמכהן מי את קבוע אופן

 כש- דיין, משה כשר-החוץ,
 הבדואי הח״ב עם משוחח הוא

באו גם רביע. אפו־ מחמד
הפ שדיין אחרי המליאה, לם

 הוא כשר־הביטחון, לכהן סיק
אבד ליד ולשבת לעבור בחר

 השלישית, לקומה להגיע רוצים
 שמו ובמקומו המליאה, קומת

 שהיה אחר, כפתור הטכנאים
 היתה שעליו ידם, תחת מצוי

במ £ האנגלית האות כתובה
 על־כך הגיב .3 הסיפרה קום
 וירשוכפקי: מרדכי ח״כ

המילה במקום באה £ ״האות

 הולדתו יום את בירושלים האמנים בבית שעבר בשבוע חגגסימון אונסט עקיבא
 (בתמונה יבי המשורר ביוזמת מעריציו, לו שערכו ,80ה־

 מי יודע הוא פי מימין) למטה (בתמונה פעיל מאיר ח״ב לראשונה גילה במסיבה סימון). עם למעלה
 תקופה באותה הארבעים. שנות בתחילת סימון של ביתו ליד חומר־הנפץ להטמנת האחראים היו

 חברי שהיו מגנס, לייב יהודה הפרופסור של ביתו וליד סימון של ביתו ליד כאשר הארץ, נסערה
 ולח״י אצ״ל אנשי נחשדו היום עד האישים. שני את להפחיד שנועדו פצצות הוטמנו שלום״, ״ברית

 ההגנה, של קורס־מ״כים חברי שלושה של פרטית פעולה זו היתה כי גילה פעיל אולם הפצצות, בהטמנת
 שלושת שמות את המופתע לסימון לגלות סירב פעיל אחדים. שבועות לפני רק זאת לו גילה מהם ואחד
 כיפה) חובש למטה (בתמונה לייבוביץ ישעיהו הפרופסור גם היה מסיבה באותה הפצצות. מניחי

תיקווה הביעו המסיבה משתתפי כל הסכם־השלום. הגשמת לגבי פסימיות דיעות שהביע
ממעצרו. בקרוב ישוחרר במעצר, העת באותה היה אשר מרציאנו, סעדיה המארח, כי

 (״פיסי״) פפה עתלית איש
 אולם־המליאה. בתוך גרופד,

 ואמר נאומו את הפסיק הדר
 באיזה שב גרופר, ״ח״כ לו:

הנד גרופר אחת!״ פעם מקום
 ״למה? :ושאל במקומו עמד הם
 מבקש אני ? לך מפריע אני

!״סליחה

 אך ישב, אומנב! גרופר ■1
 מהדר להיפרע להזדמנות חיכה

 ההזדמנות ואכן, הערתו. על
 קרא והוא לבוא, איחרה לא

 שנה 29 ״במשד הדר: לעבר
 ואנטי- מעוות בחוק דגלתם

 עכשיו באנו שאותו דמוקרטי,
 לדבר? מעז עוד אתה לתקן.
 עוד בן־חקלאי, חקלאי אתה,
 גרופר? פסח על לדבר מעז
כבוד!״ קצת
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 סיים הוא זכאי, יחזקאל המערך,

 ואמר: גרופר עם החשבון את
 חבר־הכנסת את ״כשרואים

 רואים בכנסת, מסתובב גרופר
במ עוול מתוך גדל איש איזה
גרו־ של לעזרתו ישראל.״ דינת

 ראש־הממשלה סגן יצא פר
 ליושבת־ שפנה ידין, יגאל
 ארג־־ שושנה הישיבה ראש

 שהיא ודרש לי־אלמדזגינו,
התק מפני גרופר על. ״תגן
אישיות.״ פות

 שילנ- דב הליכוד ח״כ 8:
ל מיפלגתו על־ידי נשלח סקי

 שירות בעניין הצעת־חוק הגיש
 לחסום כדי בצה״ל, לבנות שווה

 בציבור ההתמרמרות גל את
ההצ זה. בעניין הממשלה נגד
 החוק את בכלל לבטל באה עה

 המחייב מעולם, הופעל שלא
משר שאינן הבנות, גיוס את

 חילופי. לשירות בצה״ל, תות
 לעברו קראה נאומו כדי תוך
 גרוסמן חייקה המערך ח״כ

 כך על הגיב קריאות־ביניים.
מש שאת ״הצעקות :שילנסקי

ל עבר שהמערך מאז מיעה,
להש צריכה היית אופוזיציה,

 בשיל- היה המערך כאשר מיע
 שתקת, בשילטון כשהיית טון.

השי קולך!״ מרימה את עכשיו
 מתרגז, ״אתה :גרוסמן לו בה
נוח.״ לא מרגיש אתה כי
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 המצרית, בצמרת מהלכים לה שיש המעטים מהישראלים אחת
 המצריים, המכובדים שורת אל ניגשה כאשר עמיתיה את הרשימה
לבבית. לשיחה עימם ונכנסה בנטל־התעופה, בגין ממנחם שנפרדו

 של האחרונה בשורה רביע,
 של הכינוי הכנסת. מושבי

היחי ״החבר היה: אבו־רביע
 רק זה היה דיין.״ משה של די

 לכך תדאג הגורל שיד טיבעי
 שעבר, בשבוע הושבע, שכאשר

 כחבר־כנסת, בשנית אבו־רביע
בבחי לכנסת נכנס שלא אחרי
 דיין זה היה האחרונות, רות

 ל־ ההשבעה אחרי מייד שעלה
 על לענות כדי במת־הנואמים,

הבר נפלה ובחלקו שאילתות,
 הח״כ את לברך המסורתית כה

 בדרך־כלל המקמץ דיין, החדש.
 בלבביות בירך במילות־ברכה,

הקו מהכנסת חברו את רבה
מו של ״חזרתו ואמר: דמת,
 תהיה לכנסת אבו־רביע חמר
 כולה, לכנסת ברכה ספק ללא
 הבדואים ולשיבטי בארץ לעם

בדרום.״

(ריק). ץ:זנןגמ£ האנגלית
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חק לגבי מס־הרכוש תיקון על

 חברי- ביניהם התנגשו לאים,
ה צידי מכל חקלאיים כנסת
ה ח״כ של נאומו בעת בית.

נה איש הדר, עמוס מערך
הליכוד, מצליף הסתובב לל,

שילנפקי דב ח״כ 8׳
 ה־ לשר־הפנים שאילתא הגיש
 המצב בדבר פורג יוסף ד״ר

 חדרי-ד,שירותים של המוזנח
בא ובמיסעדות בתחנות־דלק

 לו, השיב שבורג אחרי רץ.
 שאלה לשאול שילנסקי ביקש

 השר כבוד ״האם :ואמר נוספת
בענ משהו לעשות מוכן יהיה

 על לו השיב בשטח?״ זה יין
 לעשות מוכן ״אינני :מורג כך

בשטח.״ משהו

ה נפל הכנסת במעלית 81
כש־ ללחוץ יש שעליו כפתור,

מחברי־ אחד הוא הכנסת יושב־ראס סגןגיוון משה
חב לאירועים ביותר המוזמנים הכנסת

 יהודית, אשתו, בגלל והן היושב-ראש כסגן מעמדו בגלל הן רתיים,
 וחברת ציבור עסקנית היא לשעבר יופי מלכת להיותה שנוסף

 לכבוד שנערכה במסיבה הזוג נראה בתמונה רשות-השידור. מליאת
כשבועיים. לפני שבת במוצאי באירוויזיון עטרי גלי של זכייתה
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