
לאפס פתחת 120 היא בכנסת הטמפרטורה
שראל נשים מחשופי שם מונעת ואגודת־י

 מיקטרות. עישון משותף: ביב
ל אחרת סיבר, אחד לכל אך
 שלמיקטרת מספר ארידור כך.

מפ חשוב. תפקיד יש שבפיו
 את סותמת היא לפעם עם

 ימנע שהפוליטיקאי כדי הפה,
 כלל לדבריו, שטויות. מלומר

הפוליטי כל על חל אינו זה
 יש מעשני־המיקטרות. קאים

 ד,מיק- את המוציאים ביניהם
 תכופות לעיתים מהפה טרת
 החל שהוא טוען ליבני מדי.

 נכנם כאשר מיקטרת מעשן
 רשות־השי־ כמנכ״ל לתפקידו

 והמ־ הארוכות הישיבות דור.
אינ עם והפגישות שעממות,
או חייבה למיניהם, טרסנטים

ש לידיו, פתרון למצוא תו
 מצא הוא עיסוק. ללא נותרו
גי ואחר־כך במיקטרת, נחמה

הת מרככת אפילו שהיא לה
אלי תגובות ומונעת רגשות,

מות.
 הפרלמנטרית לעוזרת 95;
 'הסבר יש צבן יאיר של

ע בכנסת. קר כל־כך מדוע נ
 שהמיזוג טוענת תדמור מי

 בלחץ מירבי, קור על מופעל
כו ״כך :אגודת־ישראל אנשי

 סוודרים, ללבוש נאלצים לם
במחשופים.״ להלך ולא

 טופז דודו לבדרן ■1 .
 כל־כך מדוע אחר הסבר יש
 120 שם ״יושבים בכנסת. קר

לאפם.״ מתחת
עוז אפלבאום כועז 31

 פרם, שי,מעץ ח״כ של רו
 אפלבאום שירו. בעיקבות הלך

 במיסעדה ולילות ימים מבלה
 אלה בימים תל־אביב. בצפון
 ניהול את עצמו על קיבל

 הולם. שכר תמורת המיסעדה,
 שמזה משום טבעי, היה זה

 ה־ קיר על מתנוסס חודשים
ומש מהלל שבו שיר מיסעדה

 באי- את פרס של עוזרו בח
ומנהליה. מאכליה המיסעדה,

 ראש־ במישרד סגן־השר 3!
ש שילנסקי, דם הממשלה,

 על לענות הוא מתפקידיו אחד
הממ בשם ולהשיב שאילתות,

 דבריו את לפתוח נוהג שלה,
 באופן ומגיע העבר, בתיאורי

 האוניה פרשת לתיאור קבוע
 בפקודת שהופגזה אלסלנה,

ה ולציון כן־גדריון, דויד
 כנין ומנחם שהוא עובדה

 על בדיון שואה. ניצולי הם
 הריסת של הכלכליים ההיבטים

 הוא כאשר סיני, ופינוי ימית
ש חריש, מיכה לח״כ ענה
פר ועדת־חקירה הקמת תבע

 שקרה במה שתחקור למנטרית
לסו־ שילנסקי חזר שוב שם,

 ממפ״ם זכין, דכ העיר נות,
 ״אל :שבוועדה לחברי־הליכוד

 עוד אנו כי מדי, יותר תבכו
ה ח״כ ענתה אותם!״ נחזיר

 ״מה דורון: שרה ליברלים,
 את 1 נדיבי־לב כל־כך אתם

לק סירבתם שלי חוק־ד,זונות
 הקודמת!״ בקאדנציה בל
 הזכיר הדיון באותו 3!

ש ליכני, איתן חרות, ח״כ
 ח״כ של מיכתב נמצא בוועדה
 מלאו ש״עכשיו חלד שלמה

 :הלל התפרץ חודשיים.״ לו
 מחודשיים!״ יותר בן ״אני

 א" יורם לשר־האוצר, 3!
ש ליכני, וליצחק רידור,

תה- יש ותיקים, ידידים הם

 כדרך בגין, מנחם אביה, ביד אוחזת 3^1*1^
*1יי * י  ראש״הממ- של בתו צעירים. אוהבים '

 החולה, האם במקום פומביים באירועים איתו להופיע נוהגת שלה
 ראש־ שנפל. אחרי מפציעה שמחליט האב את ביד יד מלווה והיא

נוסף. אדם על־ידי כלל בדרך ונתמך הליכה, במקל נעזר הממשלה

מסיה

 תשובתו את פתח הפעם רו.
 תל- בחוף היריות בתיאור

ב והאריך ,1948 בשנת אביב,
דקות. 13כ־ כך
 הח״כים של מעברם הדי 8!

מה פרץ ויצחק לין אמנץ
 מהדהדים עדיין למערך ליכוד

 ב- בדיון הכנסת. במיסדרונות
החסי חוק על וועדת־הכנסת

*11 !1 1 1 1 1  בזמן מפ״ם. מזכירות לישיבת בא ,84ה־ בן הקשיש, מפ״ם מנהיג עיתונים. קורא 0
אותו, שמצלמים כשהבחין יומיים. עיתונים בשקדנות קרא הוא דיברו, שהנואמים 1 * 1 י "

 מפ״ם* ח״כ יושבת לידו לתיקו. ולהכניסם העיתונים, את לקפל שלו, הקריאה מישקפי את להסיר מיהר
למערך. פרץ ויצחק לין אמנןן בהצטרפות דנה סוערת, שהיתה המזכירות, ישיבת תלמי. אמה לשעבר,

 לאורך שלו מקל־ההליכה את מניחבדדב חיים
 מפ״ם למזכירות שבא בר״לב, השולחן.

 רגליו, על לקום רצה אפשרי, פילוג ולמנוע הרוחות את לצנן כדי
לשבת. יכול שהוא לעברו קראו ואז לנאום תורו הגיע כאשר

233531 הזה העולם


