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 מיקראית חידה הוא בורו.

באמבטיה סבון כמו הוא ודיין
 שר־החוץ גין היחסים ■1

 שר־הפנים לבין דיין משה
 מאז הורעו, בורג יוסף הד״ר
 ועדת כיושב־ראש בורג מונה

 לשמוע היה אפשר לכן הששה.
 ״בורג השבוע: אומר את.דיין

 ובדיחה מיקראית חידה הוא
לאומית.״

 בורג אמר זאת, לעומת 8!
 סבון כמו הוא ״דיין דיין: על

 אי- פעם אף — באמבטיה
אותו.״ לתפוס אפשר

ב שערך במסיבודפרידה 8!
 ץ שימוע ח״כ שעבר שבוע
 שפרש, לחבר־הכנסת פרם,
 אל־זועכי, דין אד־ סיין!
 דיין כי המסיבה, חיתן סיפר
 שר־ סגן תפקיד את לו הציע
 מהמערך. יפרוש אם החוץ,

 לעומת טוענים, דיין מקורבי
 לתפקיד בקשר הפניה כי זאת,
זועבי. של מצידו דווקא באה

 שהיה מי של בהלווייתו ■1
 ישראל הכנסת, יושב־ראש
 טהרת על שנערכה ישעיהו,

 נשיא ביקש הצבאי, הטכס
 להבליט נבון, יצחק המדינה,

ב בו המנוח. של מוצאו את
 קשיש תימני רב נמצא מקום

 הנשיא, בקשת פי על שקרא,
 העדה בסיגנון תהילים פרק

התימנית.
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 שר־המיש־ של החדשה ההצעה
 בעניין תמיר, שמואל פטים,

 ה־ ח״כ אמר המיפלגות, חוק
 בן־מאיר: יהודה מפד״ל

 בענייני חוק מגיש שתמיר ״זה
 הפרשה את לי מזכיר מיפלגות

 איפר הרב כאשר המצחיקה,
 ,90 בגיל מונה, אונטרמן

 לעידוד האגודה כיושב־ראש
 בכלל אין לתמיר והרי הילודה.

1 מיפלגה.״
 המערך סיעת דנה כאשר ■1

 להוציא החוק, בהצעת בכנסת
 שיורשע ח״כ כל מהכנסת

 עימד. שיש עבירה על וייכלא
מה חברי־הכנסת ביקשו קלון,
 הסיעה, של המישפטי יועץ

ש גוטמן, (״חיליק״) יחיאל
 עבירות של דוגמות להם יתן

 שגוטמן לאחר קלון. עימן שיש
 מזכ״ל הרים דוגמות כמה נתן

 ׳משד, ירוחם ח״כ ההסתדרות,
 ראש ״להיות ושאל: ידו את

קלון?״ זה המאפיה
 גם דנה נושא באותו ■1

 של החוקודחוק־ומישפט ועדת
בי מחברי-הכנסת אחד הכנסת.

 משום הדיון את לדחות קש
 אקטואלי מיקרה עתה שאין

בפלי המואשם חבר־כנסת של
הווע יושב-ראש לו השיב לים.

: דויד ח״כ דה ס ל  ״עוד נ
לקלון.״ חזון

■  נעימה בלתי תקרית |
ה לסגן־ראש־הממשלה, אירעה

 כאשר ידין, ייגאל פרופסור
 בתל- הספרים ביריד שוטט
 :קריאה שמע לפתע אביב.

 הוא הנה.״ בוא ״פרופסור,
 הקורא עבר אל ראשו היפנה
כש אמוץ• בן־ דן את וזיהה
 לו אמר לבן־אמוץ ידין ניגש

 את לקנות לך ״כדאי הסופר:
 זיונים. 60 בו יש שלי, הספר
 בשביל למצוא תוכל עוד איפה

 שלוש זיונים, 60 לירות 180
הש לא ידין לזיון?״ לירות
הספר. את רכש ולא תכנע

 איחוד־הקבו- במועצת ■1
ה מנהיג תקף צוודו׳הקיבוצים

 פרם, שימעון ח״כ אופוזיציה,
 באומרו: החרות תנועת את

מור חרות של ״האידיאולוגיה
 — ביוגראפיות משתי כבת

 ז׳בוטינסקי, זאב לש האחת
והשניה דבר, לפניה היה שלא

 הכנסת יושג־ראש של אלמנתו (למעלה)ישעיה! רינה
 הוכיחה ישעיהו, ישראל לשעבר,

 את לחצה דימעה, הזילה לא היא בעלה. לוויית בעת אצילות״נפש
 משמאל, (בתמונה הבכור בנה לשלומם. ושאלה מנחמיה כל של ידיהם
 והוא נשבר קולו אך הקדיש, את קורא החל כפוף), ראשו
בתמונה). (לידו גלעד• הצעיר, אחיו המשיך במקומו בוכה• החל

 בזמן ראש״ממשלה שהיה מימיו), (למטה רביו יצחק חבר״הכנסת,
 במעמד ולפחות האלמנה את ניחם הכנסת, כיו״ר כיהן שישעיהו

*ושב עם הזמו מרבית את ובילה חברים אחוות הוכיח זה עצוב
 שמיר, יצחק לידו למטה (משמאל פרס שימעון העבודה מיפלגת ראש

 הצמוד, עוזרו בליוויית ללוויה שהגיע הנוכחי), הכנסת יושב־ראש
הארץ. רחבי מכל התימנית העדה בני בלוויה בלטו אפלבאום. בועז

 אחריה שאין בגין, מנחם של
״ . דבר.״

 סגן־שר־ של התבטאותו 1!
 (״מוטקה״) מרדכי הביטחון,
 עדיין ההסתדרות, על ציפורי,

 הכנסת במיזנון הדים. מעוררת
המע ח״כ שעבר בשבוע פגש
 שר- את בר־לב, חיים רך,

 ואמר וייצמן, עזר הביטחון,
ל שכחת עיזר, ״עיזר, לו:

 השכל מנת את לציפורי פמפם
י שלו.״ השבועית

 ועדת יושב־ראש את ■
 הרגיזה ברמן, יצחק הכנסת,

 לעצור המישטרה של הלהיטות
 ההיכרויות מישרד בעלי את

 שאילתה שיגר ברמן מוניטין.
 :תמיר שמואל לשר־המישפטים,

 ומגע עיסוי מניעת ״האמנם
 למדינת־ חיונית בתשלום מיני

 פשע ממניעת יותר ישראל
דרכים?״ ותאונות
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 אר- משגריר קיבל עבודה

 סמויאל בישראל, צות־הברית
מביקור צילום לואיס, (״סם״)

 ג׳ימי ארצותיהברית, נשיא
 בצילום בישראל. קארטר,

 בשורת פרם, מול קארטר נראה
 בן- בנמל-התעופה. פניו מקבלי
 לואים צירף התמונה אל גוריון.
 אכן הוא כי ״נראה פתק:

לך.״ מקשיב
 מישלחת עם בפגישה 81

 בארצות- מערי־שדה עיתונאים
 מצב את פרם הדגים הברית
 ארצות־הב־ במשולש היחסים

באמצ מצריים—ישראל—רית
 סיפר הוא סיפור־אהבה. עות
 על הידוע הסיפור את להם

 הרבה כך כל ששלח המאהב,
 עד לאהובתו, לוהטים מיכתבים

 מד. ״זה בדוור. התאהבה. שהיא
 ארצות- שבין ביחסים שקורה
פרם. הסביר למצריים,״ הברית
 גד ח״כ תקף כאשר 81

 יכול לא הממשלה, את יעקוכי
ל קאופמן חיים ח״כ היה

 יעקובי: לעבר וקרא התאפק
ירו בית״ר איפר. תראה ״אבל
 ירושלים הפועל ואיפה שלים

המהפך.״ מאז

 השר השיב דיון באותו 81
 של להצעה ניסים משה
 אנשי כדרך לדבר, והחל יעקובי

 המערך מחדלי על הליכוד,
 יעקובי: קרא שנה. 30 במשך

בארכי לעסוק לידין ״תשאיר
 ליד שישב ידין, אולוגיה.״

 ופנה נעלב הממשלה, שולחן
 היושב יעקובי, של לעברו

 לא ״ממך לו: ואמר מאחוריו,
 יע- כזו.״ להערה מצפה הייתי
 לו ענה כדרכו, שלא קובי,

 יכול ״אתה רבה: בתקיפות
 ציפה העם אבל לצפות, לא

 שינוי דברים: להרבה ממך
בשכ הטיפול הבחירות, שיטת

 תמורה אותה וכל המצוקה בות
 דבר ושום שהבטחת, גדולה

 נדהם ידין מזה.״ יצא לא
 מבלי בכיסאו, עמוק ושקע

ליעקובי. שהשיב

 וייצמן עזר שר־הביטחון 8
 של מחסידיו אחד עם נפגש

פי  ויי- אמר מלוגאביץ׳. הי
 עמוק קשר יש ״לי :לחסיד צמן

אל־פא־ אנוואר עם יותר

 שלך. הרבי עם מאשר דאת
 •וייצ הסביר החסיד, כשנדהם

 ביק סאדאת ״ראשית, מן:
 ל, והרבי בארץ, פעמיים כבר

 ד והסיבה מעולם. כאן ביקר
 רוצ שסאדאת היא, שניה

 ר נותן והרבי בשלום באמת
שלום, לעשות לא איך עצות
 מישלר בארץ כשביקרה 8!

 לכבוד ערך רשמית, רומנית
 העבוז מיפלגת יושב־ראש

 א הזמין שאליה קבלת־פנים,
 בווי החברים סיעתו אנשי כל
 1מל והבטחון, החוץ דת

 רכין. יצחק ח״כ יריבו,
 ד,זנ לכך, קשר ללא מחרת,

 לנ רבין את הרומני השגריר
 על כשסיפר ברומניה. קור

 מיקו צירוף הגדיר הוא רבין,
בפרס.״ מתוקה כ״נקמד. זה

 הכנו ועדת יושב־ראש 81
 ד,נ את דוחה ברמן, יצחק
 מטנ אינה הכנסת כי נות,

 היכו מעוטי של בבעיותיהם
 י כולה ״הכנסת :ברמן טוען

יכולת.״ מעוטת


