
ק ואיך חברת־הכנסת. ב ד ש החייב נ א! החד לכס
 שערך בקבלת־פנים 01

 נכון, יצחק נשיא־המדינה,
ה בקייטנת־הצנחנים, לילדים

 שאלות לנשיא הילדים ציגו
 לענות התקשה שהוא רבות,
 את שאל הילדים אחד עליהן.
לה מנסה אינך ״מדוע נבון:

לע תחת ?״ ראש־ממשלה יות
 הנשיא: אותו שאל לו, נות

 לי שיש חושב אתה ״האם
 ״החב- השיב: הילד סיכוי?״

שכן!״ אומרים ר׳ה

 של החגיגית להצגה 01
 שנערכה לדרך, יצאו חיילים

ה הוזמנו הירושלמי, בחאן
ההצ אופירה. ואשתו נשיא

 חיילים בקבוצת העוסקת גה,
 פת״ח, איש בשבי הלוקחת

ב 9ב־ להתחיל אמורה היתד,
 את שכח פועל־הבמה אך ערב,
 בתל־אביב. השחקנים מדי

 כן־משה, רפי ההצגה, מפיק
ש וביקש הנשיא עם התקשר

 אירגן ובינתיים מעט, יאחר
 הירושלמיים. מחבריו מדים

 הנשיא ניגשו התקלה למרות
אח לשחקנים, להודות ואשתו

המסך. ירידת רי

 לשעבר, הכנסת יו״ר 01
 הכחיש לא כרמן, יצחק ח״כ
 בממשלה שר להיות רצונו את

 :ברמן השבוע הסביר הבאה.
 אני ח״כ, רק אשאר אני ״אם

ב הזמן כל להיות אצטרך
 לחו״ל, לנסוע וכשארצה בניין,

 ח״כ את איתי לקחת אצטרך
 כדי מהמערך, אשל תמר

 אינני לזה הקולות. את לקזז
מוכן'!״
 הח״כ את מכנים בכנסת 01
 אכר־ מאגודת־ישראל, החדש

 מ- ״ח״כ בשם שפירא, הם
ה מימדיו ביגלל קיר־לקיר״,

 בעל שהוא והעובדה גדולים
מיפעל־לשטיחים.

ב הראשונה השימחה 0|
 הח״כ של היא החדשה כנסת

 ממפ״ם. זכין דכ ישן-חדש,
 בתו, את להשיא עומד זכין

 עו- של בנו לארנון, מיכל,
 תוסיה־ שלמה רך־הדין

כהן..
מר שר־הביטחון סגן 01
ה על-ידי נשאל ציפורי דכי

מי את דנציג, איתן מראיין
 בתפקיד לראות רוצה היה

 השיב, ציפורי שר־הביטחון.
הייתי ״אישית :היסוס ללא

בתפ ציפורי את לראות רוצה
לתפ מתאים אני לדעתי, קיד.
כר־לב.״ מחיים יותר קיד
איר נעימה לא הפתעה 0!

 לשר־המיש־ שעבר בשבוע עה
 ולשר- ניסים, משה פטים,

 שמואל לשעבר, המישפטים
 בארו־ הירצו השניים תמיר.

 במים־ שנערכה חת־צהדיים,
 היהודיים המישפטנים כנס גרת

 והזמינו בירושלים, שנערך
 לענייני־מיש־ הכתבים כל את
 כמה האירוע. את לסקר פט

 יצאו הכנס תחילת אחרי דקות
 רק מהאולם. העיתונאים כל

 שבאותה התגלה, אחר־כך
 בית־המישפט נשיא נתן שעה

ה את לנדוי, משה העליון,
 מישפט לקיים המורה החלטה

מון חוזר  החלטה אכו. לפלו
 יותר הכתבים את עניינה זו

הפוליטיקאים. שני מנאומי

שם־טוכ ויקטור ח״כ 01
 המערך, של בישיבה סיפר

 של בישיבה בגין את ששאל
שא שתי ועדת־חוץ־וביטחון,

 במשך לו השיב ובגין לות,
 לעניין. ולא שעה, מחצי יותר
 ״אתה פרס: שימעון לו אמר

מש אינך שאתה מפני מופתע
אלה!״ בישיבות קבוע תתף

נחמראס אהרון ח״כ 01
 הסיעה בישיבת נאם מצפת

 ודיבר שלו, נאום־הבכורה את
 מעשרים כשיותר דקות, כעשר

לנ לתורם ממתינים נואמים
 עוז כץ־ אכרהם ח״כ אום.
יא שאם נחמיאס לעבר קרא
עוד יקבל לא בדיבור, ריך

 כתוצאה דנית. היא .עובדים,
ה את לאכול נאלץ הוא מכך

 האהובים המרוקאיים, מאכלים
 הסקנדינווי המשקה עם עליו,

 מבי- החיים״). (״מי אקוואוויט
 זה שמשקה אומרים ני־דבר

לקוסקוס. כל־כך מתאים אינו

 איש־אגף גדות, גידעון 0!
 גילה הליכוד, של ההסברה

ל סיסמת־הבחירות מקור את
 איש לוי ״דויד : הסתדרות

 אנשיו רשמו לדבריו, חזק.״
וה השליליות התכונות את

 יריבו, ושל לוי של חיוביות
 שנותר ומה משל, ירוחם

 של ההדדי הניטרול אחרי
תכונה היתד, היריבים תכונות

 הוא כאן הארץ, את האוהב
 הוא ובקרוב ימות, וכאן נולד
ש חדשה, בתוכנית־יחיד ייצא

ו ארץ־ישראל באהבת תעסוק
העדות.
 אנטי- בדיחה זוהי האם 01

אנטי או אנטי־יהודית ערבית,
 דידי פנים, כל על שמית?
אי כך: אותה מספר מנוסי

 בסכום־עתק זכה אחד טלקי
 יעשה מה כשנשאל בטוטו.
 לי אקנה ״אני אמר: בכסף,

 למיש־ משהו אשאיר קטן, בית
 נשק.״ אקנה הכסף ובשאר פחה,

 בנשק, יעשה מה כששאלוהו
 ערבים׳״ אהרוג ״אני :השיב

 הערבים?״ נגד לך יש ״מה
״אין האיש: השיב ו.שאלוה

שרון אריאל
הקרן ללב״י, הוקדשו סותיה

 של להצגת־חגכורח הגיעו לילי, ואשתו,
 שהכג־ וחתיכות״, ״ברנשים המחזמר

ישבו שרון בני״הזוג ישראל. לביטחון

 הערג בתחילת שנאם איתן, רפאל הרמטכ״ל, ליד הראשונה בשורה
 האולו את עזבו הם כי בעיניהם, חן מצא לא שהמופע נראה

בהחבא יצאו הם בקהל, סקרנות שעוררה לכניסתם, בניגוד בהפסקה.

!,ס ! ! ! * 1 7 1 1 1 1 1 החדש היו״ר מפי לשמוע נהנתה 1 ש״היא סבידור, מנחם הכנסת, של 1 •י י#1| י•
 שסבידור ידעה לא בעלה, עומד שלידה חייקה, בכנסת״. לו חסרה

 מחוץ נשארה היא שפגש. אחרים, לח״כים־לשעבר גם זאת אמר
המערך. של בממשלה כשרה לכהן שקיוותה מפני לכנסת, מחוץ

 בישיבות- רשות־ד,דיבור את
והפ נבהל נחמיאס הסיעה.

דקה. כעבור נאומו את סיק

ה ד,ח״כ צור, יעקב 01
 ח״כית ליד התיישב חדש,

הב ובקומו אדוני, שולמית
 למכנסיי. דבק שמסטיק חין

 לא ״עוד אלוני: לו העירה
נד אתה וכבר לכנסת, נכנסת

לכיסאות?״ בק

 תל־ המיסעדה יושבי 01
 לראות נדהמו הקטנה אביב
 ח״כ את האחרון השישי ביום

בש למקום נכנס פרס שימעון
 שוט־ שני בליווי הצהריים, עת

 לקראתו קם בהיכנסו רי־ראש.
שהמ מילצ׳ן, ארנון המפיק

 בת־זוגתו את עזב במקום, תין
לשול לבדו והצטרף הצעירה,

 עימו שקע הוא פרס. של חנו
ממושכת. בשיחה

ס אדרי, רפי של אשתו ו
שיכון ומנכ״ל המערך ח״כ

חזק״, ״איש :ללוי שיוחסה
כסיסמה. נבחרה וזו

 אלה בימים ממתין גדות 01
 הרכבתה לסיום בקוצר־רוח

תו אם החדשה. הממשלה של
 שרי- אמורים ממשלה, קם

ל מהכנסת, להתפטר הליכוד
 וגדות, בתור, הבאים טובת

 ברשימה- 56ה־ במקום הנמצא
הליבר מטעם לכנסת, הליכוד

 ויהיה חלומו את יגשים לים,
 ב־ להשתלב מקווה הוא ח״כ.

 יינתן זה אם ,מישרד־ד,הסברה
ברמן. יצחק לח״כ

 ה־ של המפכ״ל־לשעבר 01
 -4י שפיר, הרצל מישטרה,

ל ומועמד בצה״ל, אלוף היה
 נכנס תל״ם, ברשימת כנסת
חד לעבודה האחרונים בימים

בית כמנכ״ל מונה שפיר שה.
.אלסקה. ד,אופנה

 הכחיש טופז דודו 01
 לארצות- לרדת מתכות שהוא

פטריוט שהוא וטען הברית,

 היה! אם אבל נגדם. כלום לי
 בטו זה זה, את עושים דים
טוב.״ עסק

 גילעד ,מוטי הבדרן 0'
 מס־ההכנס נציב את שאל
הוצא ״האם :נייגר דס

מוכרת?״ הוצאה היא להורג

 הדוקטו הפסיכולוג 0!
 בערב־ראי אמר רודי דויד

 שבבח שי, לשמואל נות
 ב לידי באו האחרונות רות
 פסיכולוגי׳ תכסיסים רק טוי
 אידיא ולא המצביעים, של

 לד שהיה מי לדבריו, לוגיה.
 הל עבור הצביעו תסביך־אב

כוד.
 מתאר אלה בימים 0!

 האר ״לב שייקרא מיסדר
 מפוטו כל את ושיכלול מן״,

 כרטי! צבע שבגלל הליכוד,
 באר! הועפו שלהם המיפלגה

 ממישרוו האחרונות השנים
 המקו הארגמן״ ״לב הם.
 א בצבא הניתן האות הוא

לפצועי־קרב. צות־הברית
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