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צ הכנסת יושב־ראש 8' י

כקוד שלא נוהג, כרמן חק
 וישראל שמיר יצחק מיו

 ב־ ליבו את לסעוד ישעיהו,
להז ולא חברי־הכנסת מיזנון

 בלישכתו. הארוחות את מין
 עם ברמן ישב שעבר בשבוע

 המיפל־ מיפלגתו, מחברי כמה
והתב במיזנון הליברלית, גה
ליב ח״כ של חשבונו על דח

 פסח עתלית איש אחר, רלי
 ברמן: אמר גרופר. (״פייסי״)

 הקבוצה מנהיג הוא ״גרופר
הלי במיפלגה ביותר הצעירה
סני בראש עומד הוא ברלית.

 לא שעדיין חברים שבהם פים
נולדו.״
דע את הביע גם ברמן 8

 ב־ שר־החוץ מינוי לגבי תו
 של סערת־המינויים עיקבות
בל הציע הוא שעבר. השבוע

 שמואל ח״כ את למנות צון
 :כשר-החוץ פלאטו־שרון

יו הוא הכישורים. כל לו ״יש
ומ אלגנטי לבוש שפות, דע
מח אחרי אך העולם.״ את כיר

 ״אבל :ברמן אמר שניה שבה
 פלאטו. את למנות אי-אפשר

ה גבולות את יעזוב כשהוא
אותו.״ יעצרו ארץ,

 היה הכנסת של הבדחן 8!
 המפד״ל ח״כ שעבר בשבוע

 מלמד. (״אברמל״׳) אכדהם
 כי התפרסם העיתונים בכל

 לקיסר בגין את הישווה מלמד
 הסוס את שמינה קאליגולה,

שמל אחרי אך כקונסול. שלו
יצ ששר־האנרגיה שמע מד
 עצמו על מעיד מודעי חק

ל כישורים אחוז 90 לו שיש
מל השלים שר־החוץ, תפקיד

 ואמר: שלו הבדיחה את מד
הנו־ האחוזים עשרת הם ״מה

 לו אמר מהממשלה.״ מרוצים
 זה שלך ״האוטובוס :מלמד

 זוהי תשוקה. ושמו אוטובוס
 שנה עוד להיות שלך התשוקה

חבר־כנסת.״

שמו שר־המישפטים 8
 משה ח״כ את פגש תמיר אל

חברי־הכנסת במיזנון שתל

 סיעת־המערך בישיבת לוננה
 אינם חברי־הסיעה יתר כי על

 מדברת. כשהיא בשקט יושבים
 היא תלונתה, את להדגיש כדי
הר הדבר ברגלה. רקעה גם
 מנחם הדתי הח״כ את גיז

 הרליץ את שהפסיק הכהן,
ה עלינו ״נמאס : עליה וצעק
אם כאן. מטילה שאת טרור

 לדברי פורסמה, כולה הפרשה
 פקיד, של כמעשה־נקמה בלום,
דו לתפקיד במיכרז זכה שלא
 בניו־יורק, מישלחת־ישראל בר

ה תפקידו את קיבל כשבלום
נוכחי.

 נציגי של פנימי בדיון 81
ב- הוויכוחים רמת על הסיעות

 מהסערות שענד בשגוע הושפע לא ראש־הממשלה מישרד מנכ״לשמסוארביץ !מתי
 בצלם כשהבחין מישרתו. ואת הממשלה את שסיכנו הפוליטיות

הפוזה״. ״בשביל קלימוביצקי, יונה ראש״הממשלה, מזכירת את לחבק מיהר בלישכה, המשוטט

 ראש״הממשלה של לישכתו ראשקדישא■ יוחיאל
ה־ אל בגין מנחם על״ידי נשלח

 לראות כדי הכנסת בבניין ראש-הממשלה ללישכת הסמוך מיסדרון
 הסיעה עם שלו הפגישה סיום עם לבגין עיתונאים ממתינים אם

 עיתונאים, הרבה ״יש :לו ואמר בגין אל שב קדישאי הדמוקרטית.
 מחייך כשהוא קדישאי בעיקבות יצא בגין מהם.״ להמלט אי״אפשר

בלתי״אפשרי.״ זה אבל מכם, להסתתר ״רציתי : לעיתונאים ואמר

 הרגליים שתי הם אלה תרים?
 להיות כדי למודעי החסרות

סוס.״

 המפד״ל סיעת בישיבת 8!
 בהתרגשות מלמד טען בכנסת

 הוא הלאומי שמצב־הרוח רבה
 יודע. ״אני :המדרגה בשפל

 ושומע באוטובוסים נוסע אני
 סגן לו העיר האנשים.״ את

 פנחס הכנסת, יושב־ראש
באו נוסע אני ״גם ג שיינמן
 כזה. לא הוא והמצב טובוסים,

 שיש מהאנשים שומע אני
הם וכי טוב, מצב־רוח להם

אלי מתייחס ״אני לו: ואמר
 לא זמן כמה עוד יפה. כם

 לא ואולי שר-מישפטים, אהיה
 שר־ האם בכנסת. בכלל אהיה

 אלי גם יתנהג הבא המישפטים
לשמו בהתכוונו שאל ' ?״ יפה
המע מועמד הוא ששחל עות
 שר־המישפטים. לתפקיד רך

 מבטיח ״אני לו: השיב שחל
 שר־המישפטים עם לדבר לך

הבא.״
 בלתי־נעים מצב לפני 8!

 ה״כ שעבר בשבוע עמדה
הת הרליץ הרליץ. אסתר

 מה בצדק. זה לך, שומעים לא
 הר־ שטויות.״ זה אומרת שאת
 של מהתפרצותו נדהמה ליץ

 במי עדין כאדם הידוע הכהן,
והשתתקה. ייוחד,

 של הנופש כפר אל 8!
 ה־ הגיע באילת נדסון רפי

 שהוא גפן, יונתן פיזמונאי
 משה ח״כ של אחותו בן

 מגפן ביקש נלסון רפי דיין.
 שלך הדוד עם ״תדבר :טובה

לקנ בשותפות איתי שייכנס
 הוא נלסון גם משקפת.״ יית
בילבד. אחת עין בעל
 יהודה לפרופסור 8!

 ישראל מישלחת ראש כלום,
 כלבים. עם בעיות יש באו״ם,

 כלב, להחזיק רוצה היד, הוא
 יהיה זד, שמא חושש הוא אך

 ב- שכורה בדירה מדי קשה
 עומדת עיניו לנגד נידיורק.
 בארבא־ שגריר של הדוגמה

 בשעתו נשך כלבו אשר דום,
 פקחי־העיריה באו כאשר שכן•

סי לבדיקה, הכלב את לקחת
 לכלב כי וטען השגריר רב

 דיפלומטית. חסינות יש שלו
 בעיתונות רב בהד זכה הדבר

 הוחזר והשגריר האמריקאית,
הביתה. ממשלתו על־ידי
ב היו - עצמו לבלום 8
בכי אך דומות, בעיות שעתו

ל שלו גירסתו את הפוך. וון
 כך: השבוע מסר זו פרשה

 פודל, מגזע השכן, של כלב
 .10 בן אז שהיה בנו, את נשך

ה את להעביר בלום כשתבע
 אם בדיקה לשם להסגר, כלב
ה הבריח בכלבת, חולה אינו
כתו המקום. מן כלבו את שכן
 בלום של בנו נאלץ מכך צאה

שאי מכאיבות, זריקות לקבל
 זמן כעבור בלתי־מסוכנות. נן

 אותו על-ידי אד!ר אדם ננשך
 לקחתו פקח בא וכאשר הכלב,
אותו. גם הפודל נשך להסגר

 גידעון ח״כ ציטט כנסת.
 :שסיפר נוסע־במטוס האוזנר

 עוד אל־קולי. מטוס היה ״זה
ה את לפתוח שהספקתי לפני

 קיבלתי משהו, ולאמר פה
מהדיילת.״ סטירת־לחי

ברשת שצולם בראיון 8'
 שר־ עם הבריטית ו,טלוויזיה
 וייצמן עזר לשעבר הביטחון
 ה־ וייצמן של מאוזנו נשמטה

 בעברית, הפטיר הוא אוזגייה.
 אך ״חולירע, הראיון: באמצע

 אוזנייה לי נותנים לא פעם
 מדי, קטנה שהיא או !מתאימה

 גדולות שלי שהאוזניים או
 הפסיק צוות־הטלוויזיה מדי!״

 על התנצל וייצמן השידור, את
בעב יפה לא משהו אמר כי

נמשך. והראיון רית,
 המיזרחי, הפועל מזכ״ל 81

 על הגיב נתן, בן־ רפאל
 סגן־ראש־הממשלה של דבריו

 את בשבחו ארליך שימחה
 :בן־נתן אמר מודעי. יצחק

 וה־ הפסיכיאטר בין ״ההבדל
 הוא שד,פסיכיאטר הוא פאציינט

אינטליגנטי.״ יותר קצת
 צה״ל, גלי בתוכנית 81

השח אמרה במה, יבולו האולם
ה קנית ידע ״לא ג מריץ חנ

 התיאטרון מן שהתפטרותי תי
 כל- גדול רעש תעשה הקאמרי

 וייצמן שעזר ידעתי אילו כך.
 עושה הייתי אחרי, יתפטר

קודם״. שבוע זאת
 מיש- ראש שהיה מי 81
 באו״ם, ארצות־הברית לחת

 מדינחיים, דניאל הסנטור
 המבקר הקיצוני, הימין איש

שער לארוחה הוזמן בישראל,
 מיפלגת־העבודה. לכבודו כה

שנאמ דיברי־השבח כל אחרי
 שהורי ״חבל אמר: עליו רו

נה מאוד היה אבי כאן. אינם
 לכל מאמינה היתה ואמי נה,

מילה.״

ויש
 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

סרמליטה
סנגריה
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