
שדולצ״ן קודה מה  גבה מרים ב
בסף? השרים יחזירו ומדוע

 אברהם המפד״ל ח״כ 91
ה הוועדה יושב־ראש מלמד,
 העלאת בעניין להחליט צריכה

 נמצא וסגניהם, השרים שכר
 לשלם צריך כלל ״בדרך בבעיה.

 מלמד, טוען תפוקה,״ לפי שכר
 נעשה השרים בעניין אם ״אבל

 להחזיר עוד יצטרכו הם כך,
לאוצר־המדינה.״ כסף
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 לשעבר, ד״ש תנועת חברי שני

 נוף. ועקיבא עטשי זיידן
 הדרך ״כל לנוף: אמר עטשי
 צביעות,״ של דרך היא שלך
 היא ״דרכך לו: השיב ונוף
נב איך ראינו הצביעות, דרך

 חייב נשאר לא עטשי חרת.״
 אתה איך ״ראינו לנוף: ואמר

 בך.״ בחר ומי לכנסת נבחרת
 ח״כ לשעבר, שר־המישטרה

הווי את סיכם הילל, שלמה
 צודקים.״ ״שניכם באמרו: כוח

 הכנסת, יושב־ראש כשניסה
 את להפסיק כרמן, יצחק

 הילל ממנו ביקש הוויכוח,
וב להמשיך לשניים לאפשר

 דווקא ״זה :אמר לנוף התייחסו
 הוא איך לדעת, אותנו מעניין
לכנסת.״ נבחר
 חייקה מפ״ם ח״כ 81

בי בקריאת הפסיקה גרוסמן
 יגאל שר־האוצר, את ניים

 חור־ נאומו. באמצע הורכיץ,
 לגרוסמן: ואמר התרגז ביץ
 מראים לא למי יודעת ״את
עבודה?״ חצי

 נאם אמיר ז׳אק כח״ 9!
 הד״ר מבקר־המדינה, דו״ח על

״ממ :ואמר נכנצל, ארנסט
 אחד באף תיפקדה לא זו שלה

בהם. לתפקד שעליה מהתחומים

 מפעל את סגר מי השאלה לגבי
די אמיר, של בעירו פריקשן

 אמיר סיכם הוויכוח את מונה.
 את להפעיל ״צריך באמרו:

 הורביץ: לו אמר המיפעל.״
 :אמיר הציע אותו.״ תפעיל ״נו,
 להפעיל לי ותן תתפטר ״אז

״זה שר־האוצר: השיב אותו.״

 נוהג ״יש :ביטון לה הסביר
 קוראים אז לסדר, לקרוא מקובל
 רצתה שלא אלמוזלינו לסדר.״

 אותו: סיכמה בוויכוח להמשיך
הדיבורים.״ על ״חבל

רובינש אמנון ח״כ 9:
דעתו את השבוע הביע טיין

 רשו- מנכ״ל לבני, יצחק
 האלוף לבין לשעבר השידור

 הר״ (״ויויאן״) חיים (מיל.)
 ב־ ישראל ראש־מישלחת צוג,
 השניים החליפו לשעבר, או״ם

 הספורטיבית. מפעילותם רשמים
 במיספר התגאה שליבני אחרי

מדי צועד שהוא הקילומטרים
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כרמליטה
יש

חגיגה!
 - סנגריה כרמליטה

 להוסיף, מה אין
 בפנים. כבר הכל

 ־ סנגריה כרמליטה
 בהצלחה מתחרה

 שנים 10 מזה
 בסנגריות

 הספרדיות
 העולם, ברחבי

 ממיטב עשוייה
כרמל. של הענבים

 ־ סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה

בחגיגה. אצלכם

נומליטה
סנגריה

 החדש הלהיט
של
מזרחי ז^כרמל
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מוקד

המח על מדבר לא כבר אני
 מעניק אחד ששר היפות מאות
קטע רחבה.״ ביד שני לשר
בשא שובל זלמן ח״כ אותו

בדו״ח כתוב זה ״כל : לה
אמיר: לו השיב המבקר?״

לעורר רוצה אני אבל ״לא,
הדו״ח.״ את לקרוא תיאבון בך
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הורביץ, יגאל שר־האוצר, לבין

2229 הזה העולם

 עוסק, הוא שבה ובשחייה יום
 סיים שבזמנו הרצוג לו סיפר
 שימש קלים, למטוסים טיס קורס
 אלוף- והיה יאכטות של הגאי

 שם באירלנד, באיגרוף הנוער
אפו. את שבר גם
 סיפר הפוליטי עתידו על 8!

 להיות רוצה היה כי הרצוג
 מיפלגוד של בממשלה שר־החוץ
 באירגון עסוק גם הוא העבודה.

 על במיפלגה. האנגלית דוברי
 העובדה מילבד כי סיפר ייחוסו
ליש הראשי הרב היה שאביו

 מיש- מנכ״ל המנוח ואחיו ראל,
 דוד לו יש ראש־הממשלה, רד

 הרוסי, הרובל על חתום שהיה
האיגו מנהיג שהיה אחר ודוד
באמריקה. המיקצועיים דים
כי שערך למסיבה 9׳ י  אי

 של לכבודו החדש, בביתו נתן
כר יצחק הכנסת יושב־ראש

 לידיה היתר בין הוזמנו מן,
הי לשייקה אופיר. ושייקח

 ולידיה והוא חזרה, כן לפני תד■
 ברגע במסיבה. להיפגש קבעו

 ששייקה לידיה החליטה האחרון
החד כתובתו את שכח בוודאי

 ליד עברה היא אייבי. של שה
 כי לה נאמר ואז לסין, בית

 הגיעה כאשר עזב. כבר שייקה
 אייבי לה סיפר למסיבה לידיה

 שהלך ואמר טילפן, ששייקה
 אייבי, של הקודמת לכתובתו

 מסיבה לאותה יגיע. ומייד
 של נספחת־התרבות הגיעה

 ברברה אוסטריה שגרירות
 קצרצרה. בתיספורת טאופר
 ואמרו אליה ניגשו האורחים

פר כמו נראית היא כי לה
טיזנית.

 ראש- סירב מופע באותו 9!
 ב־ לשבת קולק טדי העיר

 ראש־הממ־ ליד יציע-המוזמנים
 והעדיף בגין, מנחם שלה,

 בקרקעיתה ״עמך״ עם לשבת
הטנ מי רעש אך הבריכה. של
 לתפוס לו הפריעו והחזיזים קים

תנומה.

 הדמוקרטית התנועה חברי על
 בהתייחסו ידין. ייגאל של

רובינש אמר התנועה לחברי
 זולת, — וי.וי. להם ״יש : טיין

וילה.״
 הפרופסור הליכוד, ח״כ 9
 לח״כ הפריע רום, משה

נאו באמצע אלוני שולמית
 את ״איך לעברה: וקרא מה

 אלוני של לעזרתה מדברת?״
 טולידנו שמואל ח״ב נחלץ
 תקבע אתה ״אולי :ברום שגער

 בכנסת?״ לדבר איך גם לה
 לרום הציע קורפו חיים ח״כ

 במיז- תמשיכו ״אולי ולאלוני:
ה את קיבלה ואלוני נון?״
הצעה.

׳מנ אגודת-ישראל, ח״כ 9!
 שאגד כך על מחה פרוש, חם

 בחג־השבועות טיולים מארגן
 לנסוע מוכן לא הוא כי וטען
 שחילל באוטובוס חול ביום
 לכן. קודם יום חג או שבת

 גרוס־ חייקה ח״כ אותו שאלה
 במונית, נוסע ״כשאתה מן:
 נסעה לא אם בודק אתה האם

המפ תשובתו בשבת?״ קודם
 ״כן.״ היתה: פרוש של תיעה

 ונהג פרטית מכונית לפרוש
צמוד.

 ב־ האחרונה הבדיחה 9!
 כי מספרת הליברלית מיפלגה

 הסוכנות- הנהלת יושב־ראש
קי דולצ׳ין, אריה היהודית,

 גרם מה כששואלים ״כילה״. בל
 :התשובה באה לכילה לדולצ׳ין

גבה.״ להרים ניסה ״הוא
 לענייני הטלוויזיה כתב 9!

 את שאל סממה, דן משטרה,
ירוש של המחוזי הפסיכיאטר

 בריי־ קארלוס הד״ר לים,
 את לך מביאים היו ״אם ז טר

 היית לבדיקה, מדינת-ישראל
 בריי- לו השיב ?״ אותה מאשפז

 כשלה, היסטוריה ״עם טר:
איך.״ עוד
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רציני.״ רעיון זד. רעיון,
 צ׳ארלי חבר־חסנסת 9

ש בשבוע פעיל היד. ביטון
 יושבת- בקריאות־ביניים. עבר
 שושנה ח״כ הישיבה, ראש

 קראה ארכלי־אלמוזלינו,
״תק :ביטון הגיב לסדר. אותו
 מה?״ אז לסדר, אותי ראי

 שאלה הנדהמת יושבת־הראש
?״ דבר שום זר. ? מה ״אז :אותו




