
 הנואם כתב איפה ר״סר. מיבה הג״נגיי החייב האדים נוד־וע
ילדים לשירי מילים כותבים מי ועל נאומו. את בכנסת

ה של באולם־המליאה 1
מי המערך ח״כ העלה כנסת,
 הצי זוהר כר־ (.מיקי״) כאל

הקוא את שהרגיזה עה־לסדר,
 חרות ח״כ לעברו קרא ליציה.

 איפה ״מיקי. :קלייגר מיכאל
ז״ שלך היפה הנאום את כתבת
עו אפלכאום, כועז 8

שי־ ח״כ של הפרלמנטרי זרו

ל הורד. שרץ אריק טחון
במפ קשה ביד לנהוג פקודיו

 ״לתלוש :ואמר בגדה גינים
הת ברוח !״האשכים את להם

ח מילים אפלבאום חיבר קופה
ה מוכרים. ילדים לשירי דשות

 השיר מישקל על הוא ראשון
״א :וירוק גדול שלנו האוטו

 אריק / ושמן גדול שלנו ריק
בבוקר / בירדן תולש שלנו

 תנוח שב / היד כף על אצלי
אש ואתלוש / מנוחת־צהריים

 חיבר גם הוא השניים.״ כיך
 :בנודינת־הגמדיס לשיר מלים

מהו רעש האשכים ״במדינת
 יוצא אוייב קרב הים מן / מה

 צועד הגדוד ובראש / לסילחמה
 על ! המפקד שרונצ׳יק אריק

 ובידו / חישה מיתקן הראש
תלישה.״ מכשיר
עז ■  עוזרו פילג, אלי

 ישב תל־אביב, עיריית ראש של
בצ במיסעדת־בלינצ׳ס לאכול

 רימון שבבעלות תל־אביב, פון
 אפל- טילפן כן־יקיר..למקום

 כמנהל־תורן. שם העובד באום,
 סידור- מהו לדעת ביקש הוא

 בן- שבוע. לאותו שלו העבודה
 אותו, ושאל לפולג פנה יקיר

 במיסעדה לעבוד רוצה הוא אם
 של עוזרו ״אם בשבוע. פעם
א יכול,״ אתה גם יכול, פרס
ב ההצעה את דחה פולג מר.

 ב- לביקור בא שהוא היא, שרון
 לבנון. בדרום מחנה־פליטים

 לידו שעבר בילד תפס הוא
 אתהי״ כסה ״בן אותו: ושאל
הת היתד. .״7 בן מעט ״עוד

 ענה אופטימי,״ ״אתה שובה.
שר־הביטחון. לו

 הירושלמי עורו־הדין ■י
בדי סיפר כרדוגו אברהם

 לאשתו: אומר גבר נוספת. חה
 נראית את השתנית, איד ״תראי

 לו: עונה אשתו מגעיל.״ ממש
?״ טוב יותר היה המערך ״בזמן
 גרי־ לויד בשם קורא ■

 העיר ז׳נבה, תושב גוואלד,
 טריב־ הואלד למערכת במיכתב

 של כוונתה על הפאריסאי יון
ל להביא טיילור אליזכת

 ״האם :ולבנון ישראל בין שלום
ש שאשה, בכך אירוניה אין

 לשמור אפילו מסוגלת אינה
לה מנסה בעל, עם השלום על

ז״ מדינות בין שלום ביא

 ל- שתינתן ביקשה היא רייסר.
ש ואמרה תגובה, זכות ח״כ
 לא הוא אותו. לחפש הולכת היא

 טילפן זאת לעומת אך נמצא,
 שאמר: דותן, רות הבדרן

 הליכוד שלי לומר רוצה ״אני
 החליט גזית ■שילם.״ כן דווקא
 לשידור דותן את להכניס שלא

הנו מוצה שלדעתו משום חי,
 את הרתיח הדבר כן. לפני שא

 פעיייי עשרות טילפן הוא רייסר.
 לא שהוא והודיע, לרדיו מים

הו שלא כך על בשתיקה יעבור
ב דברו את לומר לדותן תר

תוכנית.
 עלה אכן אכא ח״כ ■

 בקומה לחדרו. הכנסת במעלית
 העיר ממנה. יצא הוא השנייה

 ארנון הפרלמנטרי, עוזרו לו
 ד,מיש- אבן, ״מר :יקותיאלי

החמי בקומה הוא שלך רד
קו ״באיזו אבן: שאל ז״ שית

כששמע, ז״ נמצאים אנחנו מה

 האזרחית השנה לכבוד שותה שרטה המכונה הגרפיקאיםוםקובו דויד
 שאליה במסיבת״סילווסטר מימין) (למעלה, החדשה

הזמר עשה כך מהבקבוק. ישר ללגום התביישו לא במסיבה אחרים נוכחים הוזמן.

 השחקן באיחור הגיע מסיבה לאותה חברתו. בלוויית שבא (למטה), קראוס שמואליק
 מביט ללגימה. בקבוק קיבל הוא נכנס וכאשר הופעה, אחרי בא הוא מושונוב. מוני
שלגם. לפני המשקה טיב את בדק מושונוב משמאל). (למעלה ישראלי אלי השדרן עליו

ץ לה היה יכול לא פרס, מע
 קצין ־שאמר מהדברים תעלם
הת על לדין שהועמד צה״ל,
המע בגדר. באזרחים עללות
ששר־הבי־ טען ד,קצץ רבית.

 / שב הוא בערב הוא תולש
 מלוא ביצים משכם הוא מביא

 פרפר אלי בוא לשיר וגם הכף.״
 : אחרות מילים מצא הוא נחמד
שב / נחמד ערבוש אלי ״בוא

 הוא אפלבאום ״חוכמה. נימוס:
 באופוזיציה, מישהו של עוזרו
עבודה.״ הרבה לו אין ולכן

על האחרונה הבדיחה

ג היהודי איש־העסקים ■
 כוכמן (יוסל׳ה) יוסף רמני

 לחיים שותפתו בחברת בא
 הוא באילת. לטיול לוי גילה

 חדרו של ובשירותים ברע, חש
 שגרמה קטנה, אבן פלט במלון

 כאשר בדרכי־השתן. לדלקת לו
 הקטנה, האבן את לוי ראתה
 רעש עשית ״מזה לו: אמרה

 לי מביא היית אם ז גדול כזה
 הזאת, האבן כמו בגודל יהלום
בפר אותו לך זורקת הייתי
צוף.״

הפופו הרדיו תוכנית 8
ענ יש גזית, גכי של לארית

ב לכותרות בקרוב תגיע יין,
 מימי באחד אחרת. סיבה גלל

 בטלפון סיפר התוכנית שידור
 מבעלי פייס, (ג׳קי״) יעקב
 י־ בחאן־ והירח הפרוטה מועדון

 הוא דרשו מדוע בתל-אביב. נה
 מהשותפות להשתחרר ושותפתו

 במועדון חרות מיפלגת עם
 הסתכסך הוא לטענתו, היקב.

 שלא רייפד, סיכה ח״כ עם
 ערבי־הוסעות עבור לו שילם

כש במקום. שהיו הליכוד של
ה את לבטל בדרישה באו הם

שה כך על רייסר עמד חוזה,
המו תום לפני יפקע לא חוזה
 חודשים. כשלושה בעוד עד,

למו עכשיו קוראים אנו ״לכן
 סיכם אונם,׳״ תחת ׳היקב עדון
ל טילפנה דקות כעבור פייס.
של הפרלמנטרית העוזרת רדיו

אע קט רגע עוד ״טוב, ענה:
במע הנוסעים אחד העיר לה.״
 כבר הוא לו, קרה ״מה לית:

 מתבלבל ועדיין בכנסת שנה 30
החדרים?״ בין

 ח״כ התכוון בדיוק למה 8
 מנכ״ל־* אדרי, רפי העבודה

 ועדת- בישיבת שיכון־עובדים?
ההת על דיון התנהל הכלכלה
 אחרי המערבית. בגדה יישבות
 שר- סגן שנתן פתיחה, הרצאת

 דיבר דקל• מיכאל החקלאות
ש מכך, מודאג היד. הוא אדרי.

 כספים הגובים מהקבלנים חלק
 אחד, בית ולוא בנו בטרם עוד

 עבודתם את לסיים שלא עלולים
 מיקצועיים. אינם שהם משום

ש מקווה ״אני :סיים הוא ואז
 יהיו ולא יקומו הישובים אכן

חולפת.״ אפיזודה
 ועדת־הכלכ- יושב־ראש 8׳
מ יעקוכי גד הכנסת של לה

 בכנסת. במתרחש רב ידע גלה
מת הוועדה לפני הופיע כאשר
 והתחיל מביקעת־הירדן יישב

 את מיספרים בעזרת להסביר
ה של הגרוע הכלכלי המצב

 יעקובי: אותו שאל ישובים,
 אתכם מייצג מי רגע, ״רגע,

 פי־ ו(אליןןזר) ריגר (יוסי)
שנץ?״

־ בוועדה, חדש חבר 8  א
הליב נציג ויינשטיין, ריאל
ל בסמוך לשבת נוהג רלים,
בוועדת-הכ- חבר גם הוא דלת.
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