
 מחובר היה כאשר ממיטת! קם ד״ן משה111111•!!
להתגלח כדי לראי וניגש לצינורות.

 שלו, הניתוח למחרת 81
ב לשכב דיין משה נצטווה

ה כשנכנס לזוז. מבלי מיטה
 כי להיווכח נדהם הוא רופא,

מחו בעודו ממיטתו, קם דיין
 קיבתו את המרוקן לצינור בר

 להזנה המיועד שני ולצינור
ה לפני עמד דיין מלאכותית.

 שתי על מתנדנד כשהוא ראי,
ב והתגלח הפשוקות, רגליו

קפידה.
הכנ שבמליאת בשעה 81

ה על הוויכוח נטוש היה סת
הממ את לשחרר הבא חוק

 ה־ השרות חוק מהפעלת שלה
 אגו* לדרישת בהתאם לאתזי,

האגו איש נכנס דת־ישראל,
 לאולם, גרום יעקם ח״כ דה,

 והשתטח מעד במדרגה, נתקל
זינ ח״כים כמה ארצה. אפיים

 לגרוס ועזרו• ממקומותיהם קו
 לא שעה באותה הנואם לקום.

 את והרגיע נאומו את הפסיק
 אגודת תדאגו. ״אל :הח״כים
 תעמוד היא תמעד. לא ישראל
לנצח.״

 איש מעד אחרת בצורה 8!
 יו״ר גדאס, דויד המפד״ל,

 ח״כ החוקה־חוק־ומישפט. ועדת
להח חוק לכנסת הביא גלאס
 מסוכנים. בסמים הטיפול מרת
 ״הנגע כי אמר כך כדי תוך
 לרגע לבתי־הכנסת״. גם חדר

 ואז באולם, תדהמה השתררה
״סלי :עצמו את גלאס תיקן
הת פרוידיסטית. טעות זו חה,

 לו קרא לבתי־הספר.״ כוונתי
 מארכס ״קארל : הח״כים אחד
 אופיום היא הדת כי אמר כבר

להמונים.״
 אם שיצטער אחד איש 8!

פדאטו־שרון ששואל ח״כ
 יהיה הכנסת מנוף ייעלם

 כדי־ גוסטאב הליכוד ח״כ
 פלאטו ממלא בדיאן, לגבי אן.

 הח״כ כי במינו. מיוחד תפקיד
הלי מול בדיוק יושב הבודד

 אוטומטית, תמיד, ומצביע כוד,
 בדיאן הליכוד. שמצביע כמו

 יודע שאינו פעם שבכל טוען
 ב־ מסתכל הוא להצביע, איך

 שמסתכל כמי שממולו, פלאטו
מצ איך יודע הוא ואז בראי,

הליכוד. ביע
*־ עזר שר-הביטחון 81 די

 שפגש מי כל את הזמין מן
 קוק־ למסיבת שעבר בשבוע

 לכבוד בביתו, שנערכה טייל
 הגנרל מצריים, של שר־ההגנה

 כשהגזים עלי. חסן כאשל
שהז האנשים במיספר וייצמן

 הצבאי, שלישו לו אמר מין,
 תהילה: אילן אלוף־מישנה

 את להזמין נצטרך מעט ״עוד
המסיבה.״ בשביל בלומפילד

 את וייצמן הזמין כאשר 8!
 הוא רום (״יוסקה״) יוסף ח״כ
 אשתך עם ״תבוא לו: אמר
הדשא.״ את לי תאכל ואל

 שר־הבי- נשאל כאשר 81
 מה עיתונאים, על־ידי טחון

 מג״ ראש־הממשלה של שלומו,
״בי :וייצמן השיב כגין, חם

 לי קרא לא והוא אותו קרתי
טוב.״ ששלומו סימן משה,
 השבוע הסביר וייצמן 81
 גאו* ח״כ את אוהב הוא מדוע
מת שהיא למרות כהן, !לה

 ״לגאולה שלו: פוליטית נגדת
 מי רומיאו. אלפא מכונית יש

טי הוא רתזיאו באלפא שנוהג
 כי אם אוהב, שאני מיוחד פוס

 אלפא־וונזיאו הזמינה גאולה
 כמה לה מוריד וזה אוטומטית,

 סיפר, מעמד באותו נקודות.״
 של לחברה הצטרף כאשר כי

 לו אמר שרידור, יער,כ
 מכונית איזו לך ״קנה זה:

אל קנה וייצמן רוצה.״ שאתה
שמרידור למרות רומיאו, פא

 כדי הלזו לקנות שעליו טען
 ״אמרתי יותר. מכובד להיראות

 רוצה אני שמכובד, מכובד לו,
 של האופי על שמעידה מכונית

שלה.״ הנהג
 היא השבוע . הברקת 8!

 אדשגור. דן לש ספק ללא
 פרשת על אלמגור שמע כאשר
 במיבצע אזרחים שרצח הסגן

 היינו ״פעם אמר: הוא ליטאני,
 ה־ את שלנו בתרמיל לוקחים

תר ׳לא כתוב היה שבו תנ״ך
 רב־ הרמטכ״ל, אוסף היום צח׳.

 איתן, (״רפול״) רפאל אלוף
התרמילים.״ את
 חיים ח״כ פנה כאשר 8!

 מהמיפלגה עמיתו אל האופשן
ב פבידור ם שגה הליברלית

מ אתם פיתאום ״מה : שאלה
 הקואליציה שלמות על איימים
 לבנייה הקרקעות של בעניין

 סבידור: לו השיב דווקא?״
 בשביל קרקע מחפשים ״אנחנו
העניין.״ את לקבור
 ועדת־הכספים בישיבת 81

 בהשעייתו לדון כדי שהתכנסה
 יחזקאל שר־האוצר סגן של

 ששר-האו- לפני עוד פלושץ,
או פיטר ארליך שיטחה צר
 הסיפור את סבידור סיפר תו,

להתפט מתאים שלדעתו הבא,
״השחקן פלומין: של רותו

 אוליב■ לורנס סיר הבריטי
 בו שהיתר, מחזה הכין יי!ה

 צ׳י־ ויגסטון על ביקורת
 פסלה התיאטרון הנהלת צ׳יל.

 או־ נישאל כאשר המחזה. את
 להתפטר עומד הוא אם ליבייה
 כך כדי ׳עד השיב: זה בגלל

תיאטרלי׳.״ לא אני
 כי טוענים ליצנים אגב, 8!

תוכ יש הליברלית למיפלגה
 המים־ את להבריא סודית נית
 המדינה של המשק ואת לגה

״להביא :אחת ובעונה בעת
הפופו לרמת האינפלציה את

ול ארליך שימחה של לריות
אר של הפופולריות את הביא

האינפלציה.״ לרמת ליך

עב* ״שלום תנועת על־ידי שאורגן ?,״ לאן ״שלום נכנס שעבר בשבוע חשתתף ן״'*)| !ל
חתעייף המרכזי, הנאום את שנשא רביו, בתל־אביב. ״אוחל״שם״ באולם שו״ § ■1 ! |#11*ס
 על ראשו את מרכין כשהוא ונראה, נכנס שהופיעו הגנרלים, של הגדול מהמיקבץ הנראה בפי

 גביש שייקה יריב, אהרון אלופים: שלושה עוד בכנס הופיעו רביו, יצחק (מיל.) רב״אלוף מלבד הדוכן,
בגדה. להתנחלויות בהתנגדותם מאוחדים היו כולם פעיל. מאיר אחד, אלוף־משנה וכן פלד ומתי

ה סגן־ראש־הממשלח, בעיקנות צעדפוס עומש!
 בשבוע בביקורו ידין, ייגאל פרופסור

 נראה הוא בתמונה קאהיר. של במוסיאון סייר פרס במצרים. שעבר
ציין אותו, שליווה המוסיאון, מנהל החנוטים• הפרעונים אחד ליד

מו באותו ביקר לבן קודם אחדים ששבועות בגאווה אחדות פעמים
 אינו פרס בי המצרי, המוסיאון מנחל ראה באשר ידין. גם סיאון
 ידין, של שמו את עוד הזכיר לא זו, הערה על מגיב ואינו נלהב
1במוצגים בקיאות גילה רנה, בקריאת לניקור התבונן שכדרכו פרס,
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