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ואז ום היו הכנסת ן בי ההבדל ועל רבקה אשתו ל הגדולה אהבתו

 להויזן, כשויגקה!נשה
 אחד. בחדר גונו

 לחיפטו וצח בערזזבית
 התינוק בגלל גאיתנו
צוות 1לג ועשה שנתלו,

 מחפות תמיד ריבקה
 ׳שבתי החתונה לפני איר

 בבן־יהודת, בקפה איתר!
 שאני אותה והזהות*

בפוליטיקה להיות חצה

 ביותו הקשות ההחלטות
 :היו שלי בקאוייוה

 מגרמניה, השילומים על
 56ב־ סיף מעונת עד

אנטנה מיבצע ועד.

 וינקה של מישפחתה בני
 תופי־ם בפועות נוצחו

 אביה, היא, בחברת.
 ניצח ואחיה אחיותיה,

העובי בעל־הבית בזנות

 מזר שלי בעל־הנית
 אמד: הוא ממנ״ן. מוקדם

 שרפו מנייז, היזח היה לא
 מחד נר בית־הננסת. את

לירהבדויח בשבילי

 של למישור הלכתי
 לא שבת. היתד■ התנועה.
 שהגסטפו חננה תיתה
 לי סיפח למחות יגיע.

לפולין אחותי את שהעביח
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הישרא הפוליטיקה את מלווה הוא
 לצד הראשונה. הכנסת כינון למן לית
 וראש״הממשלה טוגי תופיק רק״ח ח״כ

 הד׳׳ר והדתוה, שר״הפנים כנין, מנחם
 הוותיק הפרלמנטר הוא בורג, יוסף

ביותר.
הח האנשים לאחד נחשב בורג הד״ר

ובדי שלו ההומור חוש בכנסת. כמים
 דבר. לשם הפכו המתוחכמות חותיו

שבה והיסודיות חריצותו עקשנותו, גם

ידוע. ענייו הם דברים, עושה הוא
 ברזל צאו מנכסי הן בורג בדיחות

 הבדיחות כל לא הישראלית. התרבות של
 מהן אחת ידו. על נאמרו לו המיוחסות

 ומצרי אמריקאי ישראלי על המספרת
 בארץ קורה מה מספר מהם אחד שכל

אלי למעלה. זבל זורקים כאשר מוצאו
ל דרעק זורק אתה אצלנו דבורג, בא

חבר״כנסת. נעשה והוא מעלה,
״בורג- בתואר זכה בכנסת נאומו סגנון

 גם שר־הפנים לכסא היצמדותו תיאטר״.
 בדיחות. אין־ספור עליו שיש נושא היא
 כאחד בורג מוערך לבדיחות, מעבר אך

כמדי ביותר, המבריקים הפרלמנטרים
 שיעור״קומה• בעל וכמנהיג נאי

 מתישה מילחמה הסתיימה עתה זה
 מיפלגתו, צעירי ובין בינו שהתנהלה

 כסוס-קרבות אותו. להדיח רצו אשר
 לו שאין בטענו ויתר, לא הוא ותיק,

לב לשמו. ראוי ממלא״מקום במפד״ל

 מנחם תמ״י, ח״כ — פשרה הושגה סוף
 גדליה שר-הדתות, כסגן מונה דרוקמן
 סולק מישרד־הדתות, מנכ״ל שרייבר,

 מי סלומון. משה הרב מונה ובמקומו
 הוא סלומון שהרב יודע, לבורג שמקורב

 אפשרי, כיורש בורג מכין שאותו האיש
להת בורג סירב איתי בשיחה כי אם

לנושא. ייחס
 בורג יוסף חגג שבועות כשלושה לפני

הו־ יום לכבוד .73ה־ הולדתו יום את


