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חב רצה ד״ן ע  ״צמ{1 באמבולנס, ד
ת פנוי נחשים על מגן ופו־ס להובלו

 הבטיח ריין פשה חיב ■1
 האנא־ חוק תיקון נגד להצביע

כש אך והפאתולוגיה, מומיה
 של סימנים גילה השעות חלפו

 זאר ח״כ גוברת, אי־סבלנות
 ח״ב כי לו סיפר מהמערך כץ

 מ• שסבלה גרוסמן, חייקה
באמבו תבוא בגב, מיחושים

לח אוכל אני אולי ״אז לנס.
 אמבולנס?״ באותו הביתה זור

פק דבר של בסופו דיין. שאל
 יחד נעלם, והוא סבלנותו, עה
 וייצ־ עזר גיסו-לשעבר, עם

הסב היתה לא לו שגם מן,
 להצבעה. עד להמתין לנות
 חברי אצל רב זעם עורר הדבר

 בסופו שהפסידו האופוזיציה,
 חודם על ההצבעה את דבר של
בלבד. קולות שלושה של
 המרתונית הישיבה בעת 8!
 חוק, אותו לאישור הכנסת של

 בשידור הטלוויזיה העבירה
 מה את מבט למהדורת ישיר

 שליד בחדר באולם. שמתרחש
 מותקן שבו הכנסת, מיזנון

 כמה ישבו מקלט־טלוויזיה,
כא בשידור. והתבוננו ח״כים

 זיידל הילד ח״כ ראה שר
 וכי ישיר, בשידור מצלמים כי

 ריק, כימעט הוא אולם־המליאה
 האולם לתוך ורץ מכיסאו זינק
להצטלם. כדי

 גם הוקרן ערב באותו 0
 שביים אלונקות מסע הסרט

 בין נאמן. (״ג׳אד״) יהודה
 שר־האוצר גם היד. הצופים
 התחיל כאשר הורכיץ. יגאל
הש הם ״מה, אמר: הסרט,
 הסרט את מציגים הם תגעו?

 הסרטים את הרי ? היום הזה
 מציגים הם שלהם האיומים

 בטלוויזיה מישהו שישי. ביום
טעה!״ פשוט

 אם בעצתו ושאל וייצמן, עזר
 וייצמן: לו השיב לא. או לנסוע

מע הייתי ההצבעה ״מבחינת
 בה. תשתתף ושלא שתיסע דיף
 תיסע שלא כדאי אולי אבל

 שם תעשה שלא כדי לחו״ל
נזקים.

 עזר ח״כ בין היחסים 8!
חרות ח״כ לידידו, וייצמן

ש רופא יעשה ״ומה :החוק
ב השרים אחד של קרוב הוא

 !״בעיה לו יש אז ? ממשלה
״אנחנו :הרופאים לו אמרו

ל בהתכוונם לרופא,״ מודעים
 שר- של אחיו מודעי, דויד

 שהוא מודעי יצחק האנרגיה
רופא.
חוק על בכנסת בדיון 01

 להם יתנו שפקידי־הקבלה עד
 פקיד- חדריהם. מפתחות את

 המלון של המנומס הקבלה
 היחידה לח״כית לתת ביכר

 מהלי- דורון שרה שביניהם,
 ראשונה. המפתח את ברלים,
 דורון של מיפלגתח חבר דווקא

 התרעם סכידור, מנחם כח״
את קיבל לא שהוא כך על

 ב־ מוגנת, חיה כעל הנחשים
 הוא כי אויביו טענת עיקבות

כנחש״. ״ערמומי
 עורר השבוע בהמשך 0!

כש בכנסת רבה סקרנות דיין
 ח״כ לייד במליאה התיישב

 וניהל וילנר, מאיד רק״ח
 הזר הדבר ער. ויכוח עימו

הסוד פעמים. כמה עצמו על

לק־ באוז חיהודיה-אמריקאית השחקניתפיקון מולי
מבתי־ נאחד לכבודה שנערכה בלת־פנים,

הוא ריצ׳מן, הרולד ,המלון במנהל פגשה נאשר בתל-אביב. המלון

 כשהיה ,1964 בשנת שצילם (מימין), עימה שלו תצלום לה הגיש
 התרגשה פיקון משצ׳וסטס. במדינת בספרינגפילד מיסעדה בעל ריצ׳מן

הישנה.) בתמונה המחזיק ריצ׳מן עם יחד (משמאל, זו מתמונה מאד

 התלוצצו מקום ובאותו 0|
 אגודת־יש- אנשי דרשו מדוע
 התיקון את עתה לקבל ראל

 בטוחים היו לא הם לחוק.
 ני- לעשות זמן יישאר שאחרת

לכנסת. תוח־לאחר־המוות
מר שר־הביטחון, סגן 0!

 צריך שהיה ציפורי דכי
 נערכה שבו ביום לחו״ל לצאת

 ידע לא החוק, על ההצבעה
ולהש נסיעתו את לדחות אם

ממ להיעדר או בהצבעה תתף
 במיזנון פגש ציפורי ולנסוע. נה

לשעבר, שלו הבוס את הח״כים

 אחרי השתבשו קוסמן, חיים
 המצביעים בין היה שקופמן

 כשנפגשו מחרות. הרחקתו בעד
 פנה בכנסת, השבוע השניים
 ״מר בתואר לקופמן וייצמן

 יבו־ כידוע, הוא, קופמן לגו.״
בישראל. לגו הילדים מישחקי

 מישלחת באה כאשר 8'
 ראש־הממשלה, אל רופאים של

 את לו להסביר בגין, מ;חם
הפתו לחוק בקשר עמדותיהם

 בעיק־ בגין, להם אמר לוגיה,
 בחברי- לטפל שלא איומם בות

בעד שיצביעו ובשרים הכנסת

 מיתה. מהי להגדיר ניסו זד,
 כי הציע חשאי יהודה ח״כ

פטי למוות, הגדרות גם ינתנו
 ח״כ העיר מוות על וניתוח. רה

פי כי וירשוכסקי, מרדכי
 המוח. פעולת הפסקת רושו
 :כץ זאב ח״כ כך על אמר
 פה יש זו, הגדרה מקבלים ״אם

מתים.״ אנשים הרבה
 בשעה לילה, באותו 81

כתרי הגיעו חצות, אחרי 1.30
 המתגוררים מאותם ח״כים, סר

לדל בירושלים, הילטון במלון
והמתינו שבמלון הקבלה פק

 פרץ סבידור לפניה. המפתח
 הפקיד. על ובגידופים בצעקות
שלידו. הח״כים לתדהמת

המתהל בדיחות, שתי 81
קשו הכנסת, במיזנון כיום כות
 האקטואליים באירועים רות
 הברכה — האחת השבוע. של

 חברי- מברכים שבה החדשה
 בעיקבות זה את זה הכנסת

 :והפתולוגיה האנאטונזיה חוק
 יחול לא החדש ״שהחוק
בי אומרים השניה: עליך.״

 פרם שימעון שח״כ ברגע
על יכריז הוא לשילטון, יעלה

ה בי מצד א  רחנעם האלוף של 26ה״ כת כתוז
 שעבר כשבוע נישאה זאבי, (״גאנדי״)

 שר־החקלאות, של עוזרו בעבר שהיה ,32ה־ בן קלטר בני לחברה,
בחוג״ ברמת״השרון, הכלה הורי בבית נישאו השניים שרון. אריק

האב נראה לחופה מתחת :משמאל בתמונה בלבד. המישפחה
 בהכנת הזוג בילה שלהם ירח־הדבש את מימיך. גאנדי, הכלה, של

 ״מצדה״. כמובן, שייקרא, בוטיק פותחים, שהם החדש המקום
ביותר. מאושרים נראו וכלתו בעבר, פעם נשוי שהיה בני,

 כאשר הרביעי, ביום התגלה
 להציע כדי הדוכן על דיין עלה

 הצעת את לוועדה להעביר
 הוא נצרת. כנם בעניין רק״ח
 המיסמכים את מווילנר ביקש

 עימו והתווכח לכנס, הקשורים
 נפלה, דיין הצעת תוכנם. על

מצבי והמערך הליכוד כאשר
 הסיעית ורק נגדה, שניהם עים

 של״י שינוי, רק״ח, — הקטנות
בעדה. מצביעות — ור״ץ

 הגד־ר וייצמן עזר ואילו 8<
הפו מצבו את הכנסת במיזנון

 ״פנוי במילים: הנוכחי ליטי
; להובלות״.

 להבטחות יחסו את 8!
 , ההסתד־ יו״ר הגדיר הממשלה

 ו דולצין, אריה הציונית, רות
 ו הב־ היהודית הבדיחה בעזרת

י לחבריו מספר מוישה :אד,
 < סכום־כסף לאיציק שהילווה

 ! משוגע?״ ״אתה שטר. תמורת
 של החתימה ״הרי לו, אמרו
 י השיב !״כלום שווה לא איציק
 ! ולכן לי, אמרו ״כך :מוישה

, השטר.״ על אותן החתמתי לא

 | יצ" ראש־הכנסת יושב 8!
 1 ששר־דבי- החליט כרמן חק

רו וייצמן, עזר לשעבר, טחון
 ̂ פרי־ של מיפלגח להקים צה

 י מבין לא אני ״אחרת הרבעה.
מח שהוא הודיע וייצמן מדוע

 1 אג־ שלו החדשה למיפלגה פש
 | מוטב בפוליטיקה צעירים. שים

 עתירי- מבוגרים, אנשים שיהיו
 שבחוות־הרבעה בעוד ניסיון,

צעירים.״ בפרים צורך יש

 באחת כתב שמיר משה 8!
 החרוז את הכנסת מישיבות

 הרי בעברית ״אינפלציה :הבא
 על מחלה שהיא / נפחת זו

 מובילה — ׳/ ספחת, מישקל
 / הפחת אל הפח מן כולנו את

קר רק משאירה חלקה ובכל
חת.״

ם ל עו ה ה 225821 הז


