
 לעזר חסר אבר איזה לביירות. הלבנתי הה״סוון נשלח איך
שה האזרגזנזה נקודת מצזייה והיכן ו״צנו! האשה של החד

שהיה בורג, צילומו• את למנוע כדי המצלמה, לכיוון הושיט השניה

 שבו בבית־הכנסת שהאש מהאוכל טעם לא בברית״מילה, סנדק
מ משקאות עמוס בשולחן כשהבחין זאת, לעומת הטקס• נערך ה
כוסית. לעצמו ומזג קוניאק בקבוק פתח לעברו, פנה הוא ויינות, פיס

באוניבר שיעור בעת 8
מי הד׳׳ר ניסה העברית סיטה
 חוסר את להמחיש הד כאל

 אידיאות בין בהיסטוריה הקשר
חושבים אתם ״כמד. והמונים.

הבסטיל על שהתנפלו מאלה
 הצרפתית המהפכה בתקופת יה

 ז׳אץ־ז׳אק כיתבי את קראו
״רוסו  ר״צ, סיעת דובר ענה ז

בקורם: הלומד חספר, אס ז

שקר האנשים מיספר ״כאותו
כדמי־ ז <זאכ) כתבי את או  ׳

 ל<שימעון> והפריעו נסקי
בקריית־שמונה.״ פרס

 לסדר הצעה כדי תוך 8׳
ה שכר בעניין הכנסת בישיבת
 העבודה ח״כ פנתה שוטרים,
ארבלי־אדמוזדי־ שדשנה

 לשר־הפ־ ההצעה מגישת י,2
ב דובר אם אותו ושאלה נים,

 זו. סוגיה על הממשלה ישיבת
 את ״ראשית :סורג יוסף ענה

 להדליף שאסור לדעת צריכה
ה — שנית הממשלה. מישיבות

כן.״ היא תשובה

 המערך סיעת בישיבת 81
 מנחם הכנסת, יושב־ראש עם

 מהח״כים כמה טענו סכידור,
 המיקרופונים את להחזיר שיש

 מתשובה נמנע סבידור למליאה.
 לשמור שיש הוסיף אך ישירה,

 הגיב באולם. והסדר השקט על
ה ״כן. :מאיר כן־ רב כח״

 אם רק יישמרו והסדר שקט
כי במקום כיסאות־מיפלט יהיו

 וכך הרגילים, הח״כים סאות
מפ ח״כ להעיף אפשר יהיה

ריע.״

 דיבר דבריו בהמשך 8
 ועדת של חשיבותה על סבידור

 ש־ וציין הכנסת, של האתיקה
 ה־ של הלבוש בעניין יוזמותיו

 קרא לאסתטיקה. קשורות ח״כים
הפואטי עם ״ומה בן־מאיר:

!״ קה

 אני ״לא :אמר סבידור 8
 ורמז המיקרופונים,״ את סגרתי

 היושב- היה זאת שעשה שמי
צחק שר־החוץ הקודם, ראש  י

 מפ״ם ח״כ כך על העיר שמיר.
ב עדיין הוא ״טוב. 'זכין רב

מחתרת.״

ת שיפוט בחוק בדיון 8
 א- ח״כ התיישב קטנות ביעות

שפי אברהם גודת-ישראל,
עד המערך, ח״כית ליד רא,

 סבי- לו העיר סולודור. נה
נ לעזרת עברת ״שפירא, :דור

מ זינק האגודה מנהיג שים?״
 למקום וחזר נחש כנשוך מקומו

הקבוע. ישיבתו

ק המערך ח״כ 8!  אמיר ז׳
ש על העונים ששרים התלונן,
ת את לעתים קוראים אילתות
ב לדעת מבלי מהכתב שובתם

ד ח״ב לו ענה מדובר. מה  נ
כי קו ע ש בעיניך קל ״וכי • י

 זה גם לקרוא? יודעים השרים
!״משהו

 של מהארץ העדרותו 8!
 (״מיקי״) מיכאל העבודה, ח״כ

ש במשך שנעדר זוהר, כר״
 עוררה רצופים, חודשים לושה

 לסיעה, חבריו בקרב התעניינות
כ הוא. היכן בקול־רם שתהו
ב ^כנסת, בר־זוהר שב אשר

 בישיבת ביקש הוא שעבר, שבוע
ו אישית, הודעה לקרוא סיעה
 בעיקבות עוול לו שנגרם טען

 יודעים אינם שח״כים הפירסום
 יצא שהוא בעוד יצא, הוא לאן

בעי כך על ״נכתב בשליחות.
 טילפנו אנשים ועשרות תונים
 אני,״ איפה לברר כדי לביתי

 קיבל לא ״מעולם בר־זוהר. טען
 על פירסום הרבה כל־כך ח״כ

בה.״ היה לא שהוא ישיבה

 כך על עמד זוהר כר״ 8
 מיב־ ח״כים לפני יקרא שהוא

 כשליחות, מסעו פורט שבו תב
 בהתאם. התקזז שהוא צויין ובו

ה הת״כ העיר ש חל מ  :ש
 מיכתב בלי גם מיקי, ״טוב,

דב את מאשר הייתי מההורים
ריך.״

 אליבא דחוף, נושא מהו 8;
 ? באר־שבע אוניברסיטת דנשיא
ב החליטה הסטודנטים אגודת

 להשבית חצות אחת 1 שעה
 החלטת בעיקבות הלימודים, את

 האוניברסיטה של הפועל הוועד
המשווד המגורים את להפריד

 שלו הקלרניט את מחזיקניאמזטה אלבוט
מח פיאמנטה, מליו. בין

 בספר לחתום כדי ידיו לשתי זקוק היה בארץ, הג׳אז נגני שובי
מקורית. בדרך אחז הוא נגינתו כלי ואת יפואי, במועדון אורחים

פיו אל מקרב לפלסטיק, גדול מיפעל בעל 11^1111 *1"|1
חיתוך סכין בעזרת קצפת, עם שוקולד עוגת 11*111 *1 1

 לבלות נוהג שטן רוני צלחת• על מוותר כשהוא מיוחדת, גדולה
תכופות. לעיתים בתל־אביב ובמסיבות במועדונים אשתו -בחברת

ה העולנז י 2358'הז


