
 עיתתאים ״הרגו שקודם־כל אומר בורו. יוסף
לליברלים יש שעה שבכל טוען ברמן ויצחק
■אחור מנהיג

 ניגש העיתונאים אחד 8!
 בורג, יוסף הד״ר הפנים, לשר

 ואמר הכנסת, במיזנון ששהה
 חשיבות יחסתם לא ״אתם לו:

 בית- מפקד של לרצח מספקת
 אתמול בכלא־רמלה. המעצר

 מחר אנשי־מישטרה, רצחו
עיתו ומחרתיים פוליטיקאים

 ״אתכם בורג: לו ענה נאים.״
לפנינו.״ יהרגו
 שלח הוזמן, שלא למרות 0!

 לטכס מיברק ראש־הממשלה
 מיל־ יריב של בר־המיצווה

 איש־העסקים של בנו צ׳ן,
 ש-מנדום טוען האב ארגון.

מאו חיים לבנו איחל בגין
ההו את גם שכח ולא שרים
רים.

 יצחק שר־האנרגיה, 8
ה מנהיג מיהו נשאל ברמן,
 ״תשאל הליברלית. מיפלגה

 אוכל ואז שעה באיזו אותי
 יש שעה בכל כי לך, לומר

ענה. אחר,״ מישהו
 מירח העיתונאית 8!

 רוצה שהיא טוענת אברך
לכ להפסיק שנים ארבע כבר
 שלה החברתי הטור את תוב

 אך אחרונות, ידיעות בצהרון
 מוכנים אינם העיתון עורכי
 ״נשבר שירותיה. על לוותר

 ירדה. הרמה בכנסת. לשבת לי
מעניינים.״ לא כל-כך האנשים

 מקובלת שהיא למרות ■1
 יש הפוליטיקאים, בקרב מאוד

 אליה שיחסם שניים בכל־זאת
 לה אומר אינו האחד שונה.
 ״גברת״. לה קורא והשני שלום

 אומר שאינו שהאיש רמזה היא
 שרון. אריאל הוא שלום לה
הקורא זה אם גילתה לא אך

 ראש־המנד הוא ״גברת״ לה
שלה.

 תל-אביב מחוז מפקד 81:
 אברהם ניצב המישטרה, של

 דמי־ שראוד גילה תורגמן,
 יכנס שהוא הסכים מרפקו

 דרמטי ליל־דמים באותו לדירה
 לשעבר, שאשתו אחרי בחולון,

 לדימיטרסקו הסבירה אורגה,
 טוב, בן־ערובה הוא שתורגמן

 המישטרה תנסה לא ייכנס ואם
לדירה. לפרוץ

 המיש־ מפכ״ל כשהרצה 0!
 לפני איבצן, אריה טרה,

 ב־ בבית־הפרקליט עורכי־דין
 ועד יושב־ראש קם תל־אביב,

רן יוגתן עורך־הדין המחוז, פ  ז
הקו ״זזמסכ״ל לנואם: והחניף

 ואיבצן הקצונה כל עם בא דם
 זוהי — תורגמן עם רק בא

צניעות.״ של דרגה בהחלט
 ה־ שינוי, תנועת איש 0!

 קאופמן, מיקי פירסומאי
 ענק פלקט חשבונו על שהדפיס

 המתאים הפרק לצד נרשם שבו
 חלק — שהגלעד מהתנ״ך,

 ישראל, מממלכת נפרד בלתי
 הדרמה את לעצמו תיאר לא

 ח״כ בכנסת. יחולל שהפלקט
 וירשובסקי, מרדכי י,נושי

ש בשבוע לכנסת עימו הביא
 לחלוקה אחדות דוגמות עבר
המישכן. עיתונאי בין

 בכנסת, שינוי מזכירת 0!
 את אליה צירפה -מגדר, ריגה
ה עוזרו רוטשילד, דירי

 אמנון ח״כ של פרלמנטרי
מ עימו וירדה רובינשטיין,

 השנייה, לקומה הסיעות קומת
 העיתו-נאים. חדרי נמצאים שם

ש מישמר־הכנסת, מאנשי אחד
 בערימת מחזיקים אותם ראה

 אותם לקבל דרש הפלקטים,
חומר לחלק שאסור בטענה

 סירבה רינה בכנסת. זה מסוג
 ל- וחזרה החומר את למסור

 הופיעו אחריה חדר־הסיעה.
והו מאנשי-המישמר שלושה

 קצין- הוראת פי שעל דיעו
ד, יצחק הכנסת, ג ־  הם בן

 ה״כרוזים״. את להחרים באו
ב שהיה רובינשטיין, אמנון
 יעזבו שהם כך על עמד חדר,

 להם והסביר חדר־הסיעה את
 מ- רק הוראות מקבל שהוא

סגנו, או הכנסת יושב־ראש

רש שהסיעות הפירסומים של
ב יותר מאוחר לחלק. איות
 קצין־הכנסת התקשר היום אותו
 והוסיף התנצל לרינה, עצמו
 אחד את לשלוח מוכן שהוא

 לה שיעזרו מאנשי־המישמר
החומר. בחלוקת

ר המערך ח״כ 01 מ של ת  א
ב האי־אמון להצבעת הופיעה

 ביום בכנסת שנערכה ממשלה,
שהחלו ברגע האחרון, הרביעי

ה ובעל נחמיא©, אמנון
 (״גנדי״) יגאל המטרף צחוק

ר, ק  הפרלמנט על-ידי הוזמנו ב
 מיהודים המורכב ברייטון, של

 ב־ משותף לערב ולא־יהודים
לנסי הכרטיסים בדצמבר. 31
 המזמינים, חשבון על הם עה

 למיש־ בקוצר־רוח הממתינים
 ש־ סיפר ״דוק״ מישראל. לחת

ב לנקוב סירב שהוא ח״כים
 שיזכיר וביקשו אליו פנו שמם,

ערב. באותו שמם את

 סיעת של בממשלה אי־האמון בהצעת שעסקה הכנסת לישיבת הופיעבו־לב חיים
 אחדים חודשים לפני שנפצע בר״לב, זה. במושב השניה בפעם שינוי,

 להניח שהתקשה מכיוון קביים. בעזרת מהלך והוא בגבס, עדיין כשרגלו בטישכן הופיע מסוס, כשנפל
 המליאה באולם נכח שלא אדרי, רפי לסיעה, חברו של מושבו על אותה הניח הריצפה על רגלו את

שם־טוב. ויקשור מפ״ם ח״כ למערך, חברו של זרועו על נשען הוא בעיתון, שעיין ובשעה שעה, באותה
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 שהודיע העבודה, תנועת ממנהיגיאלמוגי יוסף
פוליטית, לפעילות שובו על באחרונה

 שווייצר, דויד הכדורגל מאמן של לבנו השייכת הבורקס בחנות ישב
 מפעילותיו אחת אם נשאל אלמוגי לחבר. והמתין שווייצר, משה

 :ענה והוא שווייצר עם פגישה היא הראשונות הפוליטיות
ספורטיבית.״ לפעילות לא אך פוליטית לפעילות שבתי ״אומנם

*0! ס  אחרונות ידיעות עיתונאית עם יחד בתל־אביב ראיונות לערב בא שר־האנרגיה, !|5!|/יי1ו|"| ן1\
_£11| | י / ״  סופגניות במזלג לאכול הספיקו עוד הם הערב, תחילת ולפני אברך, מירה ג

 אברך. מירה הופיעה ואחריו המרואיינים, ראשון היה מושבע, כרווק שידוע ברמן, להם. שהוגשו
אליה. נלווה האנרגיה כששר המקום את ועזבה הנוכחים סליחת את ביקשה להתראיין שסיימה אחרי

 השלושה מקצין־הכנסת. ולא
 אחר־כך ומייד החדר, את עזבו

והו בן־גל מלישכת התקשרו
ל עליה שאסור לרותי דיעו

ה מיום החל למישכן היכנס
 לחלק שעזרה משום מחרת,

התע זה בשלב חומר־תעמולה.
 ליועץ פנה הוא וירשובסקי. רב

בי הכנסת, של המישפטי  צ
 יו- לממלא-מקום ואף עינבר,
 שבשום והוכיח הבית, שב־ראש

גודלם מהו נכתב לא מקום

 הקואליציה קולות את למנות
 משום זה היה לא ההצעה. נגד

 עם שלמה היתה לא שהיא
 אלא לסיעה, חבריה הצבעת

 אותה, להעיר ששכחו משום
איחרה. היא ולכן כדבריה,

 הקדוש סילווסטר חג את 0!
 של הפרלמנט ראשי יחגגו
 דווקא (ראשון־לציון) רישון
 זאב שבאנגליה. ברייטון בעיר

הפרדסן מאירוביץ, ק״)דו(״

 מ־ מרוצה שדווקא מי 0!
 ורוצה שלו שירות־המילואים

 ישראל הוא בו, להמשיך
 סיעת- דובר פלג, (״רוליק״)

 הנמצא רוליק, בכנסת. המערך
 ש- מספר בשארם־אל-שייח/

 רוב את קייצי, שם מזג־האוויר
 חוף־הים, על מבלה הוא הזמן

כחו ״שמיים משתזף. ואפילו
 ראיתי לא מזמן כבר כאלה לים

 רוצה, שאני מה כל בירושלים.
ייגמר.״ לא שזה זה

231331 הזה העולם




