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 העבודה וחייב אונס יןמזמ ל המפר״ ח״ב
ראשי רב לכהונת מועמדותה תציג לא

 נראה הכנסת בטרקלין )■
ה המערך סיעת יושב־ראש ש  מ

 שושנה לח״כ ניגש שהל
 ומברר ארכלי־אלמוזלינו

 שנאמה טוב נאום על אותה
מה התרגשה ארבלי במליאה.
 שחל שחל. את ונישקה מחמאה,

 מיט־ שלף האולם, לפינת מיהר
 בקפדנות וניגב מכיסו פחת
 עוד ״זה השפתון. סימן את

 אותי ״שיראו טען, לי,״ חסר
סימנים.״ עם מסתובב

 של הליברליזציה חוק 0:
 לוועדת־החוקה־ עבר הזנות

 ויו־ הכנסת, של חוק־ומישפט
 המס־ איש הוועדה, שב־ראש

 את מעכב גלם, דויד ד״ל
 חברת־הכגסת בכוונה. בו הדיון

שיג ארבלי־אלמוזלינו שושנה
 בחתימת מיכתב, לגלם רה

 דרשה שגד* חברי־כנסת, ששה
 גם בחוק. לדון להתחיל ממנו
 גלס סירב המיכתב קבלת אחרי

 שולחן על החוק את להעלות
 גלס את תפסה ארבלי הוועדה.
 על- בו ונזפה הכנסת במיזנון

 מפנייתה. מתעלם שהוא כך
 במה ״שושנה, :גלם לה השיב

ל תצטרכי הזה, לחוק שנוגע
 אעלה שאני כדי אותי אנוס
!״לדיון אותו

 תוצאות פירסום אחרי 0!
 צמח, מינה הד״ר של המחקר
 בבחירות המערך יזכה שלפיו
 הצהיר מנדאטים, 62ב־ הבאות

 העבודה, מיפלגת יושב־ראש
מא הוא כי פרס, שימעון

 כי נראה הסקר. לתוצאות מין
מא אינם המערך חברי שאר

 שורה אל פנה גלס לו. מינים
בי מהמערך, חברי־כנסת של

 שריד, יוסי שחל, משה ניהם
 ועוזי הכהן מנחם הרב

 הם אם אותם ושאל כרעם,
 62ה־ במקום לעמוד מוכנים

ל לבחירות המערך ברשימת
 כולם תשובת הבאה. כנסת
?״ ״השתגעת :היתה

רב חוק־ה על בוויכוח 0!
בוועדת־החוקה־ שנערך נות,

 תקף הכנסת, של חוק־ומישפט
דירשוכפקי מרדכי ח״כ
 מפלה הוא כי וטען החוק את
 כשהש־ ליהודים. ספרדים בין

 ויר־ מיהר דממה בחדר תררה
 ואמר: עצמו את לתקן שובסקי

לאש ספרדים בין מפלה ״הוא
כנזים.״

 החוק נגד אחרת טענה 01
 אסתר לחברת־הכנסת היתה

ימ החוק כי שטענה הרליץ,
 ראשי. רב להיות מאשה נע

 בצחוק, חברי־הוועדה כשפרצו
 אותם להרגיע הרליץ מיהרה
 שאני מבטיחה ׳״אני :ואמרה
 מועמדותי את אציג לא אישית

זה.״ לתפקיד
 השיעמום כי נראה 0!

ה ח״כ על החיים את מקשה

 שמו רבים הרליץ. אסתר מערך
מס שהרליץ באחרונה, לב,

 כשהיא הכנסת בבניין תובבת
עצמה. אל מדברת

 כדיאן גוסטס כח״ 0!
ל וניגש למיזנון־הכנסת נכנס

 מ- אחת ישבה שלידו שולחן
עי עם יחד מזכירות־הסיעות,

 את בירך בדיאן זרה. תונאית
 ומזכירת־ ,בעברית העיתונאית

 מחליף הוא כי שהבינה הסיעה,
 אמרה אחרת, במישהי אותה

 שאתה מי לא זו ״בדיאן, :לו
 התעקש בדיאן שהיא.״ חושב

 זו י אומרת זאת ״מה ואמר:
 אי- עובד אני שלי! המזכירה

 שאני אומרת ואת יום, כל תה
הסי מזכירת אותה?״ מחליף

 דקות לכמה זקוקה היתד, עה
שהוא בדיאן את לשכנע כדי

 המונפול את לשבור החליט
ל ירקות ביבוא מתחריו של

 בשנת־שמיטה, דתיים חוגים
 מהגדה חקלאים עם התקשר

 הירקות את ומייבא המערבית
 בשנת־השמי־ לדתיים והפירות

 כי פרוש הבחין כאשר טה.
 להיות עומדים הפסח לקראת
 ותפוחי־אד־ בצל בשוק חפרים

 רשיון- וקיבל ביקש הוא מה,
 אלה ירקות סוגי לשני יבוא

מאירופה.

 ראש- של הצבאי יועצו 0!
 אפריים תת-אלוף הממשלה

 ל־ התקשר .פורן, (״פרוייקה״)
 היסווה ראש־הממשלה, מישרד

 :המזכירה את ושאל קולו את
ממש ישיבת ■מתקיימת ״היום

שאל: בחיוב נענה כאשר ?״ לה

 את שראה נזכר עתה זה כי
 נאה זה ואין הספר, על המחיר

 של הקדשה עם ספר לתת
 את שמחקו לפני ראש־ממשלה

 איננו שהמחיר גם מה המחיר,
 המועצה חברי וכלל. כלל עממי

הע סירטי את לפתוח נאלצו
 מחקו המחיר, את גילו טיפה,
שנית. וארזו אותו
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 ביתו, גג שעל העציצים בגינת לעבוד קאופמן החליט השבוע של

 טמבל, כובע חבש בפתח״תיקווה, רב־קומות בבית השביעית בקומה
שלו. התלוייה בגינה בעציצים וטיפל שרוולים קיצרת חולצה לבש

 אף לידר, היושבת וכי טועה,
עברית. מדברת אינה

 ראש בין מילולי בריב 01
 קולק טדי ירושלים עיריית

 במועצה הליכוד נציג לבין
ל מצא קרא מצא, יהושע

הממ כל ״את קולק: עבר
 אותנו!״ רק לא תקפת, שלות
כל ״אצל :קולק לו השיב

הלי אצל עזר, זה הממשלות
לא.״ כוד
 של המישפטית היועצת 0■

 רות עורכת־הדין משרד־החוץ,
 במיש- שהשתתפה לפידות,

 השלום, לשיחות ישראל לחות
בי לקראת חדרה את הכינה

צ החדש שר־החוץ של קורו י
 במרכז והציבה שמיר הלו

 חוזה־השלום של עותק השולחן
 שמיר מצריים. לבין ישראל בין

 להתבונן וסרב מהחוזה התעלם
 את העירה שלפידות אחרי בו

אליו. ליבו תשומת
ירוש עיריית מהנדס 0!

 השע- אשר ניס, אמנון לים,
 הענק משכורת בעניין רוריה
 שככה, לא עדיין מקבל שהוא

 בלישכת צחוק לפרצי גרם
 כאשר ירושלים, עיריית ראש
 לפשר תמה ניב אליה. נכנס

 תשומת את היפנו ואז הצחוק,
נע נעל שהוא לעובדה ליבו
שונים. צבעים משני ליים

 אגודת־יש- ח״כ הרב, 0׳
ל צירף פרוש, מנחם ראל,

 נוסף. עיסוק הרבים עיסוקיו
 ו- סיטונאי להיות הפך פרוש
פרוש ופירות. ירקות של יבואן

 רק ?״ תחפושות להביא ״צריך
ועמ התרגזה המזכירה כאשר

 הזדהה הטלפון את לטרוק דה
פורן.

אולמרט, עליזה 01
 אול" אחוד ח״כ של אשתו
 למען להתגייס החליטה .מרט,
ב מוכות לנשים מעון הקמת

 להסביר טרחה עליזה ירושלים.
 זאת פעולה עושה אינה שהיא
שלה. אישיות בעיות בגלל

 אחיו הדר, עמוס כח״ 01
 הוד־ יגא,ל שר-האוצר של

שעבר בשבוע נראה כיץ,
כ מישרד־האוצר. ליד משוטט
 מיהר עיתונאי אותו שפגש

נמ לא ״אני להסביר: הדר
 באתי אחי. בשביל כאן צא

 כפר־וית־ של לבעיות לעזור
ש ידע לא אפילו אחי קין.

כאן.״ הייתי

 ראש-דד מתייחם כיצד 0!
 למתנות, כנין מנחם ממשלה

פו מועצת חברי השבוע למדו
 שעבר בשבוע תל-אביב. עלי

מגרמנ אורח המועצה אירחה
 הספר את לקבל ביקש אשר יה,

 'חתימה עם בגין של המרד
 ראש־הממשלה. של והקדשה

 ופנו הספר, את החברים קנו
 חבר־המועצה, ,מרל, אילן אל

 אל פנה מרל הליכוד. נציג
 ממנו וביקש איליו שמחה
יו כעבור בגין. אצל שיפעל

 חתימה עם הספר חזר מיים
 טיל- ערב באותו חמה. והקדשה

ש לו ואמר למרל, ארליך פן
לו והעיר אליו טילפן בגין

 המוגזמת חסכנותו את 0'
 תל- עיריית ראש השבוע גילה
 להט צ׳״)/י(״צ שלמה אביב

מ הפטורות לחנויות כשהגיע
 בן־גודיון. בשדה־התעופה מכס

בי לחו״ל בדרכו שהיה צ׳יצ׳
 אולד־ מי־גילוח לקנות קש

בק לו הגישו המוכרים ספייז.
 הוא אך בינוני, בגודל בוק

 הבקבוק את לקנות התעקש
ש לו כשהסבירו ביותר. הקטן

ה את לייצר הפסיקה החברה
 צ׳יצ׳ כעס הקטנים בקבוקים

וויתר.
 בכרטסת אי־סדרים על 0!

 מישרד־הפנים של הסודית
 שולמית חברת־הכנסת סיפרה

 למני בראיון אלוני (״שולה״)
 שכאשר סיפרה שולה פאר♦

ה בכרטיס רשות, בלי הציצה,
 על כי לה הסתבר שלה, אישי

 בבית־ספר לימודיה תקופת
כמ שהיא בכרטיס צויין תיכון

בכר צויין לא אך מופרעת. עט
 רוחה למורת הכל־יודע, טיס
 מיש- למדה ששולה שולה, של

 ונחשבה באוניברסיטה פטים
מצטיינת. תלמידה
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