
אנשים
■״מ

ה־ עתודת של בכנס
ש העבודה, במיפלגת הנשים

 נאם שעבר, בשבוע התקיים
מ־ חבר־הכנסת הבמה מעל  שי
המצב על שדיבר פרם, ערן

העוב את וציין בארץ הכלכלי
 בחנות מגפי־נשים זוג כי דה

 של חודשית כמשכורת עולה
 אני כגבר ״אך פועל־ייצור.

כי באולם ליושבות מבטיח

|1|! 11 י <11 סיעת ישיבת בעת הקפיד חרות, ח״כ 1¥י
שעבר, בשבוע שנערכה בכנסת, הליכוד 11 11

 מצלמת שהטלוויזיה שהבחין פעס בכל רצינית חזות על לשמור
 ״להיכנס קאופמן של מאמציו את ראו הטלוויזיה צופי אותו.

 קאופמן השתחרר לצלם, הפסיקה הטלוויזיה כאשר אולם לתמונה״.
 ושבה הישיבה, למשתתי שהוגשה העוגה על והסתער מנוקשותו

 האכילה. בעת אותו תפס זריז עיתונות צלם לכן. קודם נגע לא
 ושהבחין מקאופמן הרחק לא שישב בגין, מנחם ראש־הממשלה,

למראה. צחוקו את לכבוש שלא היה יכול לא הצלם, של באמבוש

 מישיבת יצא האוצר, מישרד מנכ״לנאמן יעקוב
ש שעבר, בשבוע שנערכה הממשלה

 שר־חבריאות לחש בפתח הממשלתיים. המישרדים בתקציבי דנה
 הורביץ, ייגאל שר־האוצר נאמן• של אוזנו על סוד שוסטק אליעזר

 לעבר צעק ראש״חממשלה, ממישרד חוא אף הרגע באותו שיצא
נוסף.״ אחד גרוש לו תתן ״אל לשוסטק: בהתכוונו שלו חמנפ״ל
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 הוסיף מגפיים,״ רודף אני אין
פרס.

 העירה כנם, באותו ■
ה אחת אדספקטור, שרה

 של הכרזתו על בכנס, מרצות
 הורכיץ יגאל שר־האוצר

 החי: בבשר לחתוך צריך כי
לקניבליזם!״ סיסמה ״זוהי

 לחבר־ שהיד! בראיון 1!
 עם 3בר־ל חיים הכנסת

 אם בר־לב נשאל פאר, מני
 סוסים על שלו הדהירה תחביב
 האיטי. לדיבורו תחליף מהווה
הדי כל ״עם בר־לב: השיב

אחר לא עוד שלי האיטי בור
מקום.״ לאף ,ת

 מני של הבדיחות אחת 0
קור כאשר שכיום, היא פאר
 כגון בעיתונים כותרות אים

הנור במחלקת ״האורגניזציה
מדו אם יודעים אין מליזציה״

■  לשעבר שר־האוצר ן
למנ סיפר ארליך שימחה

 יצחק הראיונות ערבי חה
 הקדנציה סיום עם כי לבני,

 הוא בממשלה שלו הנוכחית
אנג דוברת לארץ לנסוע רוצה
 ״קרוב שנה. של לתקופה לית

 היא כי לאנגליה שאסע לוודאי
 שם מאמריקה. שקטה יותר

קרי דברים: בשלושה אתרכז
 זכרונותי וכתיבת לימוד אה,

 נשאל כאשר כשר־האוצר.״
 ספרו אם המראיין על-ידי

 יומני כמו סנסציוני יהיה,
 :ארליך השיב שרת משה

 אספר אך היומנים, כמו ״לא
האמת.״ כל את

 הוא כי גילה ארליך ■
כ אך רומנים, בכתיבת חוטא
 אחד להראות נתבקש אשר
נמצ כולם ״הם אמר: מהם
בבוידם.״ אצלי אים

הדיפ המסיבות באחת ■1
 ראש־עיריית נכח לומטיות

ש נאווי, אליהו באר-שבע,
מפול בדיחות הערב כל סיפר
 הרגיש לפתע בערבית. פלות

מצטו המלצרים שלושת כי
 כי לו התברר סביבו. פפים

 שהבינו במקום היחידים הם
 המלצרים אחד בדיחותיו. את

 הבדיחות, מאחת צחק כל־כך
 מלא מגש הפיל שכימעט עד

בכוסות.
הח המישטרה מפכ״ל ■1

שפיר, הרצל רב־ניצב דש,
 קציני את שעבר בשבוע כינס
 ה־ של הבכיר הפיקודי הסגל

פעו דרכי על לדיון מישטרה,
מה אחד שכל לאחר לותיה.
 יכול דעתו, את הציג קצינים

 דבר רק להוסיף שפיר היה
רוצה שאני מה ״כל :אחד
שמכו־ שתקפידו הוא מכם,

נבון יצחק
חגיעה חיא כי

 לוז שנמסרה תוצרת־נית, מפה שקיבלה בעת נבון, אופירה רעייתו, עם היה
 בטעות הנשיא חשב המפח, מהיכן לבעלה כשהסבירח תל־מונד. תושבי על״ידי

טוב.״ המצב לשם, אנחנו ולא אלינו, מגיע זח עוד ״כל ואמר: מבית־הסוהר

 בבית- או במישרד־החוץ בר
מזרע. החולים

בשט הפעולות מתאם ■1
 השתתף מט, דני האלוף חים,

 על בסימפוזיון שעבר בשבוע
שהת וערבים, יהודים יחסי
בירו ליר ואן במוסד קיים

ני ההפסקות אחת בעת שלים.
 הכפר מועצת ראש אליו גש

 ־,מאל ג סכנין, הגלילי הערבי
 ״בזכותך לו: והודה טרכי,
 אל־ בסאם פרשת ובזכות
 העיריות ראשי הגענו, שפעה

 מט האו״ם.״ לעצרת הערביים,
 כעסו את כבש אולם התרגז

 עכשיו הייתי לא ״אם :וענה
 מה לך אומר הייתי במדים,

כך.״ על חושב באמת אני
 יהודיה המפד״ל ח״כ ■1

שע בשבוע נקלע מאיר כן־
 דיון בעת נשים. שלוש בין בר

 אליו פנתה הכנסת במליאת
 ח״כ הישיבה, יושבת־ראש

 ארכלי־אלמוזלי־ שושנה
 הכנסת ״חבר לו: ואמרה נו,

 להמשיך אפשר אי בן־מאיר,
 מתרוצץ הזמן כל אתה כך,

 אתה אחת פעם למקום. ממקום
 אשל תמר חברת-הכנסת ליד

 חברת- על-יד אתה אחרת ופעם
 בן- נמיר." אודה הכנסת
 על לשבת מיהר הנדהם מאיר

הישיבה. סוף עד מקומו

 ירושלים, ראש־עיריית 8!
להש נוהג אינו קולק, טדי
לפ המונח העץ בפטיש תמש

 העי- מועצת ישיבות בעת ניו
 מנו- חרג שעבר בשבוע ריה.
ב כיבה שאותו הסיגאר הגו.

 בה שהיו ניירות הצית מאפרה
הש טדי לדליקה־זוטא. וגרם
 את לכבות כדי בפטיש תמש

הדליקה.

 מועצה ישיבת אותה 0!
 הקטנות לשעות עד התארכה

המו מחברי אחד הלילה. של
 ל- שיגר ששון, שאול עצה,
 אחרי שתיים בשעה פתק קולק
 משחק ״אני כתב: ובו חצות

 טניס. ,6.15 בשעה בוקר, כל
 זמן די לי שתתן מקווה אני

 את ולקחת טריינינג ללבוש
והכדורים.״ הרקטה

 עיריית במועצת בנאומו 01
 חרות, איש התבלבל ירושלים

 (״רובי״) ראובן עורך-הדין
 פניית על ובדברו ריבלין,

 לראש״המסד ירושלים בית״ר
 בעניין כנץ, מנחם שלה,

״כ בטעות: אמר האיצטדיון,
הי קולק העיר.״ לראש תבנו

ש ״מוטב באומרו: אותו סה
 ראש־ לא שאני שחבל יגידו

 שחבל שיגידו מאשר ממשלה
ראש־ממשלה.״ שאני

 זה נקיות. יהיו המישטרה ניות
עכ נראות שהן איך בושה
שיו.״
 ה- של משותף במיבצע 01

 וח־ אחרונות ידיעות הצהרון
השו לבחירת הצעירה, לישכה

 המפכ״ל השתתפו האדיב, טר
 רב־ני- המישטרה, של החדש

היו והמפכ״ל שפיר, הרצל צב
 באירוע תבורי. חיים צא,
 לשעבר חבר־הכנסת גם נכח

 כיום שהוא סורקים, מרדכי
סי השוטר. למען הוועד ראש

 את תקפתי ״פעם סודקיס; פר
 נוזפים שהם על־כך השופטים

 בעצמו עצר לפתע בשוטרים.״
 כ־ אז, שכחתי, ״אוי, והוסיף:
חסי לי היתה אותם, שתקפתי

 אני לכן לי. אין כיום נות.
להיזהר.״ צריך

 שע־ בית־החולים מנהל 0|
 הפרופסור בירושלים, רי־צדק

ש בשבוע נאם מאיר, דויד
ש מי החיים. איכות על עבר
 לכהונת הליכוד מועמד היה

יחו ירושלים, עיריית ראש
 מאיר את עקץ מצא, ;,ש

כולל ״זה :בקריאת־ביניים
 שערי־ של הארובה את גם

וה התבלבל לא מאיר ?״ צדק
 אחד בל ״תראה, :למצא שיב

 יפה תתנהג אם אלינו. מגיע
החלון.״ על-יד מיסה לך ניתן

2213 הזיו חעולס


