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 זמה הכנסת. במיזנון היחידה בעלת־השכל היא נוי
באמריקה בנמל־התעופה מיזרחי לבצלאל קרה

 שעבר השבוע גיבורי '91
 חתולים. אלא אנשים, היו לא

הצ שעבר בשבוע השני ביום
ל מבעד לחדור חתולה ליחה
לשומ ומבעד השמירה כלבי

 אל הכנסת של ולסדרנים רים
 הח״כים להפתעת המיזנון. תוך

 גדוד הסתער במיזנון שישבו
הח על ושומרים סדרנים של

 15 בן מאבק ואחרי תולה,
 קצין־הכנ- ניצח שעליו דקות,

ל, (״איזי״) יצחק סת ג ־  דן
 החתולה את ללכוד הצליחו

ל מחוץ ולשחררה המבוהלת
בניין.

החתו פרשת על הגיב 91
 אבו־ אהרון שר-הדתות, לה

 צריכים היו ״לא :חצירא
 בעלת־ה־ היא אותה. להוציא

 כאן שהסתובבה היחידה שכל
האחרונות.״ בשנתיים

הח היא אחרת חתולה 91
 כאשר קודק♦ טדי של תולה
 של הלישכה את לשפץ ניגשו

 חתולה, כי גילו ראש־העיריה,
 הגיעה, מהיכן ידע לא שאיש

 מהליש־ בלתי-נפרד חלק היא
 מכירים הלישכה עובדי כה.
 בחדר השוכנת החתולה, את

 והמקבלת חודשים, כמה כבר
 אסר עצמו קולק אוכל. מהם

 ממישרדו, החתולה את לגרש
 היחידה ״היא עימו: ונימוקו
ה ללישכה אי-פעם שנכנסה

משהו.״ לבקש מבלי זאת

9  את לשפץ הרעיון אגב, 1
 בעיק־ בא קולק של הלישכה

 ראש־ממשלת של ביקורו בות
ש מארה, קאמיסה פיג׳י,
 שבוע. לפני קולק את ביקר

ה ראש־המפשלה של מלוויו
ה הטפטים את שראו אורח,

 ופי־ הישן הריהוט מתקלפים,
 נעלבו העלובה, נת־הישיבה

 מקבל שקולק שחשבו מפני
 בחדר־ה־ ראש־הממשלה את

לישכתו. של המתנה

 היא השלישית החתולה 91
 רשות- הנהלת של חתולתה
ש בשבוע שהתגלתה השידור,

 הוועד- יושב־ראש סגן עבר.
 אריאל הרשות, של המנהל

ל אחת משתמש וינשטיין,
 בחדרה הששי, ביום שבוע,

 ערגה הטלוויזיה, דוברת של
בחדר לשבת הנאלצת חפץ,

 ולקבל במיסדרון״ או אחר,
ה ביום העיתונאים. את שם
 פינתה, כאשר שעבר, י שש

חד את שבוע, בכל כמו חפץ,
 וינשטיין, של בואו לקראת רה

 חתולה. במקום גילתה היא
 את לגרש שלא החליטה היא

ו מבוהלת שהיתה החתולה,
המלא את ולהשאיר תוקפנית,

לווינשטיין. כה

 המקורית ההצעה את 9!
 הכנסת של לסדר־היום ביותר

עו1 המערך ח״כ השבוע הגיש
 שהכנסת ביקש הוא דרעם. זי

ההס דלק את לסבסד תמליץ
 בדברי- וטען בירושלים, קה

״הצירוף :להצעתו ההסבר
החו חוק־ההפלות, תיקון של
 מחירי־הדלק ועליית הקר רף

 בחדרי וצפוף חם קיץ יוליד
היולדות.״

 עזי שר־הביטחון 91
 לח״כ לקרוא נוהג וייצמן
 פעם בכל אודמרט, אהוד

 רב־ ״ח״כ נפגשים: שהשניים
 העניין, נמאס לאולמרט פשע.״

 את רואה שהוא פעם ובכל
 לו: ואומר מקדים הוא וייצמן

רב־פשע.״ ח״כ ״אני

הו יגויי אסף כח״ 91
 בכנסת, שעבר בשבוע פיע

 מע- מאז ממנה שנעדר אחרי
כשהצט שלו, שרדהכלנתריזם

 מההצבעה ונמלט לליכוד רף
 מצא יגורי חוק־ההפלות. על
חב מבחינה מבודד עצמו את

 חברי- מרבית כאשר רתית,
 עימו מלדבר נמנעים הכנסת

 במיזנון שולחנו, ליד לשבת או
הכנסת.

אפולעפיה, ליחזקאל 9!
 שעבר השבוע עד שהיה מי

 על־ידי ושסולק מנהל־המכס,
 הורביץ, ייגאל שר־האוצר

 אך אלה טובים. חברים יש
וב סילוקו, על ברדיו שמעו
 לכבודו אירגנו הערב אותו

 לו יהיה שלא כדי מסיבה,
 המסיבה את הנשמה. על עצוב
 מיש- למנכ״ל המישנה אירגן

 רונן, דן הד״ר רד-החינוך,
 הוא בה. החיה הרוח היה שגם

 בריקו־ משתתפיה את הרקיד
שלו. האקורדיון בעזרת די-עם,

 השבוע של הבדיחה 91
ד,מפ- לח״כ ספק, ללא שייכת,

 לראשונה שם, עורן שהוא סיורים במיסגרת המערבית הגדה את לכבוש התחילבגץ מנחם
 מקפידים שעוזריו בגין, כי נראה אולם קמפ״דייוויד. הסכמי חתימת מאז

 בקריית־ארבע שלו הביקור נחת. מהם רווה אינו אלה בביקורים וצוותי־טלוויזיה צלמים של ליווי על
 במעידות רצוף היה במעלח״האדומים צה״ל בבסיס הסיור ואילו כהנא, מאיר ״הרב״ אנשי על־ידי פוצץ

 השטח קשיי בגלל רבות פעמים מעד יחידת״שריון, של בתרגיל־אש שנוכח ראש־הממשלה בגין. של
 המושיט שוטר״ראש נראה בתמונה בו. ולתמוך עליו לשמור הקפידו שומרי־הראש הגשום. ומזג־האוויר

טנק. על לעלות לו לאפשר כדי שסודרו המאולתרות במדרגות שוב ימעד שמא מחשש בגין, לעבר יד
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 בית״ספר. כתלמיד בהחבא, כימעט גלס מצביע אל־על, מונפת כשידו באון, מצביע רובין, בן־ציון ח״כ
אשה. גם תשתתף בהפלות לטיפול ועדה שבכל שהבטיחה בהסתייגות גלס תמך כן לפני

 מסיור שחזר גלם, דויד ד״ל
 בדיחה מספר גלס בחוץ־לארץ.

 ארצות־הב- נשיא :אמריקאית
מת לינקולן ם אפדה רית

 כאב־ראש עם משינה עורר
 כדת שתייה ליל אחרי נורא,
שו הוא מתלבש בעודו וכדין.

״עשי האישי: מזכירו את אל
 ד שטויות בערב אתמול תי

 את באוזן לו לוחש והמזכיר
 ליב־ מזדעק ״סד,?״ התשובה.

 השולחנות? על ״רקדתי קולן,
 המזכיר ?״ עשיתי עוד ומה

 מזדעק ושוב באוזן, לו לוחש
התפשטתי ? ״מה :לינקולן

 ?״ עשיתי עוד ומה ? עירום
ה אל שוב לו לוחש המזכיר

 שוב: מזדעק ולינקולן אוזן,
י את ? ״מה י ?״ שיחררתי מ

 מיז־ כצלאל הקבלן 9!
 יחד שעבר בשבוע יצא רחי

 לבלות שולמית רעייתו עם
ב חוגג כשהוא בלאס־וגאס,

 אלף 300 קבלת את זו דרך
(ב סיומו עם מהארץ, הלירות
 מישפט של ראשונה), ערכאה
 הלירות מיליון 10 על הדיבה
 מיז- היומון. נגד הגיש שאותו

בלוויית ללאם־וגאם נסע רחי

 והקבלן שפירא מדניה
 מישפחו- ובני גניש שלום
 בלתי־ הפתעה אולם תיהם.
 כאשר לבצלאל חיכתה נעימה

 התברר לארצות־הברית. הגיע
 אשרת־הכני- של תוקפה פג כי
 נאלץ ומיזרחי אשתו, של סה

 דולר חמישה בן קנס לשלם
האמריקאיים. לשילטונות

 גם טסה מטוס באותו 91
ה הסגנית דפורץ, פנינה

 מחוז פרקליסת של יפהפייה
 כדי לניו־יורק שטסה תל־אביב,

 מנהל זוהי, בעלה, את לפגוש
כש היסתור. התיירות חברת
 יפה, אורי הטייס זאת גילה

ני מיזרחי, את למתוח החליט
 על בהצביעו לו, ואמר אליו גש

 כניי־ מי את ״תראו דבורין:
אח לעקוב שולח זיגל מין

ריך.״

 לאוטובוס כי מספרים 91
 אדם עלה בתל־אביב 61 מיספר

מגי ״איך הנהג: אל ופנה
ה הגיב בצלאל?״ לשוק עים

מיזרחי לבצלאל ״מה, נהג:
שמו?״ על שוק כבר יש
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