
מפני הפוסח מזכיר את לדין העמיד הכנסת יויו־*!שים
בפומבי ידידתו את שחיבק

 מאושר היה שלא מי
 סכי־ מנחם מבחירת ביותר

 היה יו״ר־הכנסת לתפקיד דור
 נתנאל מזכיר־הכנסת, דווקא

 שנה, שלושים לפני לורך.
 מיש- ענף ראש היה כשסבידור
 תפס הוא בצה״ל, טר־ונוהג

 צעיר, חייל בירושלים ברחוב
 סבידור ידידתו. את שחיבק
בני הוא זה שמעשה החליט

הקוב המטכ״ל, לפקודות גוד
 להתנהג צריו שחייל עות

 את והעמיד בציבור, כראוי
 נתנאל זה היה לדין. החייל
לורך.

 מנחם׳ הרים כאשר 8!
 על לברך כדי הכוס את בגין
 ידעו החדשה, הממשלה הקמת

 היתד. כי בחדר מעטים רק
 באותו לחגיגה. נוספת סיבה

 של יום־הולדתה חל עצמו יום
קלימובסקי. יונה מזכירתו,

■  יו״ר של נאומו אחרי !
 שיט־ ח״כ מיפלגת־העבודה,

 בכנסת הדיון בעת פרס; עץ
 רבים היו החדשה, הממשלה על

 בעצמו חיבר פרם אם שתהו
 בחי- רצוף שהיה הנאום, את

 מוכנים מקורביו דודי־לשון.
 כותב פרס את שראו להישבע

ומק שעות, במשך הנאום את
להב־ מרובה תשומת־לב דיש

 לו■ שלמה כח״ אמר דיונים,
 ״כתוב :מאגודת־ישראל רנץ

 תיש־ שלפני הימים שבתישעת
 אולי מתחתנים. לא באב עה

 המשא־וה- את לדחות כדאי
 גם שהוא בורג, יוסף מתן.״

 בתימהון: בו הביט מוסמך, רב
להת שמותר כתוב ״בגמרא

 האם לורנץ, אלה. בימים ארס
 הזוז״ המסכת את מכיר אתה

ענה. ולא החוויר לורנץ
במרכז הדיונים בעת 81:

 התיקים חלוקת על המפד״ל
ה נציג קם החדשה, בממשלה
ש־ יתכן שלא ואמר מושבים

לא אכטכי אליעזר ח״ב
שר־החקלאות. כסגן ימונה

ש והציע קם הנוכחים אחד
גדליה את לשם ישלחו

 מישרד־הד- מנכ״ל שרייכר,
 אני■ אהרון ממקורבי תות,

ה מדוע, כשנשאל חצירא.
 בלי קוצרים שם ״כי : שיב

לזרוע.״
שבו בערב־ראיונות, 8!

 דכין, יצחק ח״כ גם רואיין
 מילוא רוני ח״כ התבקש
 של אפשרי דיוקן לשרטט

 מילוא ממשלת־ליכוד־לאומית.
 שר־ תפקיד היה שלדעתו י אמר

בממ להינתן צריך הביטחון
המערך ח״כ לרבץ. כזו שלה

ושר״החקל־ ראש־הממשלה סגן 1**1 "13^ 111191 *111
111 1111 י 1/ י בכנסת הדיון בעת התעייף אות, | / \
 עיניו את עצם משקפיו, את הסיר הוא הממשלה. הקמת על

 לידו, שישב ראש־הטמשלה, אחדות. שניות במשך להתרכז וניסה
רב. בריכוז לנאומים והקשיב עייפות סימני הפגין לא

ס ל תיק!״ תיק. ״תיק. מתקתק סרו. של ו
הגיב. ולא ביותר, נבוך היה

 לשמואל סיפר מילוא 8!
 < עם בסיכסוך נתון שהוא שי

1' :בגין מנחם ראש־הממשלה,
י שבעיקבותיו המשבר, כשפרץ
שלא לוי דויד השר הודיע

 והורה רופא, אצלה ביקר שלה
 _ במשך במיטה להישאר לה

השי ירדנה נוספים. שבועיים
 אני כלום. יעזור ״לא לו: בה

 בגין מנחם את לראות חייבת
 על הנאום את נואם כשהוא
לה השיב הקואליציה.״ הקמת

 מוכנות ש״אינן לו ענו הן
ה בשביל התחת את לקרוע

הזו.״ ממשלה

 שר־החינוך של בתו 81
ק הצרפתי א ג, ז׳ אנ  הגיעה ל

התכשי־ אצל לביקור לארץ
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 :אחרת בעייה גם לסבידור שיש יודעים בכנסת מעטים רק החדשה. הממשלה אושרה שבה תונית
 עוררה יודעי־דבר בין ארוכות. שעות הכנסת ישיבות את לנהל עליו המקשה גופנית, מבעייה סובל הוא

סגנים. לו למנות לדרישתו בדחיפות להיענות שיש הסכימו הכל אולם התפעלות. כה, עד כן לעשות יכולתו

 ילקח אם לממשלה יצטרף
מי צילצל תיק־הקליטה, ממנו
 שאי- לו ואמר לבגין לוא

 לוי. בלי ממשלה להקים אפשר
שיר כך, שאם לו ענה בגין
 מילוא בגין. בלי ממשלה כיבו
 מפי שכזאת שתשובה טוען

 כנזיפה, כמוה ראש־הממשלה
 שבעיקבות מקווה הוא אך

הח לממשלה לוי הצטרפות
 מילוא־בגין יחסי ישובו דשה

 חתנו אחי הוא מילוא לתיקנם.
בגין. של

 בכנ־ הליכוד מזכירות 8׳
התמו מלר, ירדנה נסת,
 מאפיסת־ שעבר בשבוע טטה

המנד הצגת לפני יום כוחות.

חו לי נראית ״קודם הרופא:
 אני עכשיו שפויה. אבל לה,

יודע.״ לא כבר
 יוסי המערך ח״כ 8!

 מישהו השבוע חיפש שריד
 ייגאל הפרופסור של מידידיו
 אף שאם טען שריד ידין.

 שהוא לידין יספר לא אחד
 ראש־הממשלה, סגן לא כבר
 לישיבות להופיע ימשיך הוא

הממשלה.

צפיר טוביה הבדרן 8'
שימ של כניסתו שעם סיפר
 כשר- לתפקידו 1יארל חה

 ב־ לבקר מיהר הוא חקלאות
מהתר וביקש מושבים לולי

א׳. סוג ביצים שיטילו נגולות

 המיודדת גרא, רחל טאית
 הדוברת וואלרי, האב. עם
 למצוא התקשתה צרפתית, רק

 והת־ ישראליים, ידידים כאן
 המופיעים הצרפתים עם יידדה
 על בלט במופע אלה בימים
ביד־אליהו. הקרת

 סגן־ראש בחירת לטכס 8!
 רינת־ משה חולון עיריית

 פועלי מועצת מזכיר לתפקיד
ההסתד ראשי הגיעו חולון,

 עיריית ראש נעדר אך רות,
כשנש אילץ. פנחס חולון

 ובין בינו עבר אם רינת אל
 ״לא ענה: שחור, חתול אילון
 אומר ששחור. אומר הייתי
אפור.״ חתול שעבר

 כך הנאום. את שמילאו רקות
ההג הכתוב בנוסח הופיעה

 שר- בורג, יוסף על דרה
 המשא- ומנהל הפנים־והדתות

״אס :האוטונומיה על והמתן
עניי של זנחן תיקים, של פן

טו בורג של מקורביו נים.״
מ עמוקות נפגע שהוא ענים

 אחד ואילו עליו. פרס דיברי '
 שפיל סיפר האחרים הח״כים

 למראה שני, לפיל אומר אחד
 אליהם: המתקרב שלישי פיל

 של עור לו יש אותו! ״תראה
!״בורג

 דוקטור של הגיעו עם 81
 כבר למישרד־הדתות, בורג
 לספר המישרד עובדי החלו

של החדש השר על בדיחות
 קוראים הם גבו מאחורי הם.

 הבדיחות ואחת ״בורגיבה״, לו
 בורג עבר שכאשר מספרת

 פועם: ליבו נשמע בדיקת־לב,
תיק...״ תיק, ״תיק,

 המשא־והמתן באמצע 8!
 החדשה, הממשלה הקמת על

ה־ של הקשים הרגעים באחד

1!  שולחן את עזב חיוצאת, ראש״הממשלה סגן *ן1*!
 הממשלה שהושבעה אחרי מיד הממשלה | י /1\11

 שר־ ללחוץ מיהר לארכיאולוגיה, הפרופסור של ידו את החדשה.
לו. המתנגדים אחד היה שידיו שרון, אריאל החדש, הביטחון

היה שלא לשעבר, שר־העבודה״והרווחה 11 ך
ביום מהכנסת הוא אף נפרד חבר־כנסת, | ^ /1\ 1111
 מועמד שהיה סוציאלית, לעבודה ד״ר כץ החדשה. הממשלה השבעת
ניסים. משה מהשר בחיוך נפרד תל״ם, דיין, משה ברשימת לכנסת

229333 הזה העולם


