
ד מנחם ח״ב עשה מה  ר1סבי
ה ת בתחנ מלה של המרכזי ר

 דיין, משה שר-החוץ, 0!
 לא־מועטות דפיקות־לב גרם

ש המדינית המישלחת לחברי
 למצריים. שעבר בשבוע יצאו
 דיין אם ברור היה שלא אחרי

 הודיע הוא למישלחת, יצטרף
 הצטרפותו. על דבר של בסופו

המ בן־גוריון בנמל־התעופה
 בושש הוא אך לדיין, הכל תינו

 הכל היו כבר כאשר רק לבוא.
 מכונית אליו הגיעה המטוס, על

 כך על אמר השר. ירד שממנה
 יוסף הד״ר המישלחת, ראש

רג  להראות רצה ״דיין נ סו
 למצריים נוסע שהוא רק שלא

 גם אלא רוצה, הוא אם רק
רוצה.״ שהוא מתי

אר נסעו שעבר בשבוע 11
 הליכוד של חברי־כנסת בעה

 ח״כ של מכוניתו אחת, במכונית
 שריר (״אברשה״) אבר,הם

 בדרך לירושלים. מתל-אביב
 כלא דרך לעבור שריר הציע

שמו ח״כ את ולבקר מעשיהו
 הנוסעים, אחד רכטמן. אל
 התנגד סכידור מגחם גח״

 אני אותי. ״עזבו :צועק והחל
 תתביישו אותו. לבקר רוצה לא

 להוריד החליט שריר לכם.״
 ובעוד מהמכונית, סבידור את

 לנזעשיהו, ממשיכה המכונית
 ממתין כשהוא סבידור נראה

 של המרכזית בתחנה לאוטובוס
רמלה.

 יענו הם ״אם אלה: מיכתבים
 בהם יהיה אמיתיות, תשובות

פיקנטי.״ חומר־נפץ הרבה
■  מישרד־ על הדיון בעת |

 הליברלים ח״כ נאם הבריאות,
דעון העצמאיים,  האדזנר, ג

 תצליח לא לדעתו כי וטען
ה חוק את להעביר הממשלה
הב האוזנר הממלכתי. בריאות

אלי שר־הבריאות כי חין
טק, עזר ס ב מהנהן שו

 אדוני רואה, ״אני :ואמר ראשו
 בראשך מניע שאתה השר,
 של אכזבתו הסכמה.״ לאות

 כששוסטק גדולה היתד, האוזנר
אי־הסכמה.״ ״לאות לו: השיב
 ב־ הכנסת דנה כאשר 01

 ויכוח פרץ מישרד־הבריאות
 עלו מודעות אלו השאלה, על

 ההסתדרות של המודעות :יותר
 המודעות או שוסטק חוק נגד
הקוא איש האינפלציה. של

 בהן־ יגאל כח״ ליציה,
 יותר, עלו אלה כי טען אורגד,

 כץ זאב ח״כ המערך ואיש
 האינפלציה מודעות כי טען
 דבר של בסופו יותר. עלו

 ״רעה :באומרו כהן־אורגד ויתר
 מיותרת פירסומת של אחת
אחרת.״ רעה מקזזת אינה
 החיים ביטוח על בדיון 0!

 נדיאן גוסטאב ח״כ התבטא
היישוב מן שאדם ״נניח ואמר:

 והמשיכה אסיים,״ מעט עוד
בנאומה.

 מחברי- מעטים רק 01
השאיל לאחת לב שמו הכנסת

 שהוגשו ביותר המוזרות תות
 פלאטו שמואל ח״כ בכנסת.
 תקופה שבמשך מי שרץ,
 להסגרה מועמד היה ארוכה

 עבירות בגלל צרפת לשילטונות
 במדינה הואשם שבהן מירמה

 לשר־המיש־ שאילתה הגיש זו,
 שבה תמיר, שמואל פטים,
 לא שהממשלה כך על קבל

 להסגיר צרפת מממשלת דרשה
 מי פטרידס, פול את לידה

 עם פעולה בשיתוף שנחשד
 יכלו לא חברי־הכינסת הנאצים.

 שפלאטו מאחר לצחוק אפילו
 בעת באולם היה לא שרון

 השאילתה, על ענה שתמיר
ה מעל נקראה לא היא ולכן
ל ישירות הועברה אלא דוכן

פרוטוקול.
 שר־התחבו־ דיבר כאשר 0|

או, חיים רה,  מחירי על לנד
 הוא לאילת, בארקיע הטיסות
 לדבריו מאזינים אין כי הרגיש

 ״כדאי :לחברי־הכנסת ופנה
 וישמעו, יאזינו שחברי־הכנסת
 ארבלי-אלמוזלי־ וחברת־הכנסת

 השר מדברי אוזן.״ תטה נו
 קורפו חיים הליכוד איש נעלב

 ״ואנחנו לנדאו: את ששאל
מהקשבהז״ פטורים

הש תנועת־המושבים, רב מהמערך, ח״ב
באוס חברי-כנסת שערבו בסיור תתף

 לראשו, ברט בובע עם הזמן כל הסתובב הכהן ובניו־זילנד. טרליה
 שהוא ראש״העירייה סגן עם ניפגש סידני, בעיריית ובקבלת־פנים

 נוכרית בפיאה לבוש היה השופט סידני. של הראשי השופט גם
 ואילו הישראלי, לח״כ מקורה את והסביר שופטים של מסולסלת

לראשו. כיסוי לחבוש יהודי של החובה את לשופט הסביר הכהן

לנד האשים דיון באותו 0!
 ענה בדמגוגיה. המערך את או
 כץ־ אברהם המערך ח״כ לו
 ירדו וחירות ״הדמגוגיה :ןדז7

יחד.״ שלובים מהשמיים

 דיון, באותו העיר, כאשר 01
ר ז׳אל, לח״כ גם לנדאו מי א

 דעתך? ״מה אמיר: לו השיב
 להשתמש אתה גם תתחיל אולי

מר סגן־השר כמו בביטויים
 התכוון אמיר ?״ ציפורי דכי

 על ציפורי של להתבטאויותיו
 את כינה כאשר ההסתדרות,
 נצל- של ״מאפיה״ ההסתדרות

לעבוד. רוצים שאינם נים

ך1 \ נ1| ! ך | |  המישלחת לאוסטרליה. הכנסת של המישלחת בראש עמד הכנסת יושב-ראש "י'?|0|
^1 1|  שביקרה בעת מחזור תמונת והצטלמה מארחיהם לבקשת נענתה הישראלית 1' #111/ /
 אחת לין, אמנון לעם, ח״ב בהן, מנחם הרב המערך ח״ב :לשמאל מימין יושבים בתמונה ואגה. בעיר

 מאיר חרות, ח״ב שמיר, יצחק הכנסת, יושב-ראש אוסטרליה, של הפרלמנט מטעם המישלחת ממלוות
 הפרלמנטרי הכתב :לשמאל מימין עומדים שיממן. פנחס המפד״ל מטעם הכנסת יושב-ראש סגן בהן,

בסידני. ישראל וקונסול אמוראי, עדי המערך ח״ב לורך, נתנאל מזכיר״הכנסת מרגלית, דן ״הארץ״ של

 נסע אחדים ימים בעבור 0
 חיים ח״כ עם יחד שריר, שוב

 לבקש כדי למעשיהו, קורפו,
 התפטרותו. את להגיש מרכטמן

 עם לכנסת השניים שבו כאשר
 קרא בכיס, ההתפטרות מיכתב
 חיים סיעתם ח״כ לעברם

ה חזרו ״הנה :קאופמן
משכנעים.״

 הממשלה הובסה כאשר 0
 של הפירסום מסע על בדיון

 ז׳ורכין אליעזר הפירסומאי
מז הסתובבה האינפלציה, נגד

 ירדנה בכנסת, הליכוד כירת
 ירדנה, נפולים. כשפניה ר, מל

 חברי- אזעקת על הממונה
 מהמיזנון, הליכוד של הכנסת

 אישית מפלה שזאת הרגישה
 כי לה כשהתברר רק שלה.

 הקואליציה של חברי-הסנסת
נרגעה. בבניין, היו לא כלל

 יו- היה נרגע שלא מי 0
 בכנסת, הליכוד סיעת שב־ראש

 שיגר הוא שריר. אברהם ח״כ
 סיעתו חברי לכל מיכתבים

 היו היכן לדעת מהם ודרש
על שריר אמר ההצבעה. בעת

 לעברו קרא ממחלה...״ נפטר
 קורפו: חיים ח״כ סיעתו, חבר

 מן שאינו אדם נפטר ״וממה
ז״ היישוב

התופ שתיים בין ריב 0!
 הישיבה יושב־ראש כס את סות

 הן השתיים השבוע. נתגלע
 מטעם הכנסת יושב־ראש סגנית

 אד־ ארבלי שושנה המערך,
 ח״כ אחרת, וסגנית מוזלינו,

 שגרום- בעת גרוסמןי. חייקה
 נאמה כיושבת־ראש כיהנה מן

 את ועברה ארבלי-אלמוזלינו
 העירה גרוסמן הקצוב. זמנה

ל ממנה וביקשה כך על לה
 ״זה ארבלי: לה השיבה סיים.
 הפרעות לי היו חשוב, נושא

 גרוסמן: לה ענתה באמצע.״
 מאותתים נואמת כשאני ״גם
 אותה לימדה אז לסיים.״ לי

 ניהול בהילכות פרק ארבלי
 ״כשאני לה: ואמרה ישיבה
 עוד נותנת אני ישיבה מנהלת
 אפשר אי דקות. שלוש שתיים

 באמצע.״ הדברים את להפסיק
 עצמה להסביר ניסתה גרוסמן

 שיאשימו רוצה ״אינני ואמרה:
 הרגיעה ואיפה.״ באיפה אותי
יאשימו, ״לא אלמוזליו: אותה

בחיה, חבר־הכנסת פגש שבאוסטרליה הגדולים הלאומיים הגנים באחד בסיור 111*11
מחבר- חשש לא הקנגורו הקנגורו. — בחיים" אותה ראיתי לא פעם ״אף שלדבריו ן #

 נפגשה בה היחידה החיה זו היתה לא כמזון. ובענפים בליטופים וזכה אליו ניגש הישראלי, הכנסת
 אחר הובאה כולה המישלחת לין. גם חבר היה שבה באוסטרליה, שביקרה הישראלית המישלחת

לו. זוכים מעטים שרק כבוד אוסטרליה, של ביותר המפורסם בסוס־המירוץ מקרוב להתבונן כבוד


