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שסי דניאלה סאתבלונים

 רציתם לא
 כפודל, אותי

 אותי רציתם לא
— כקוקר־ספנייל

עון ימהר האם ■ מ  שי
 חברו את להוריד בזמן פרם

 ז מהעץ רגץ יצחק למיפלגה
 הצוות שקיים הישיבות באחת

 מיפלגת צמרת של המצומצם
 מסקנות פירסום אחרי העבודה

ש רבץ אמר ועדת־החקירה,
 ולא, — לביתו למהר עליו

 לו אמר אותו. תתלה אשתו
 אבוא אני תדאג, ״אל פרם:

 שר־ התערב אותך.״ להוריד
 חיים לשעבר, המישפטים

 ילך אך יבוא, ״הוא :צדוק
 ואילו צחק רבץ לאט־לאט.״

 אתה ״למה כנעלב. הגיב פרם
 צדוק ענה קד,?״ את אומר

ת אתה ? לא ״למה :בשאלה
?״ רוץ

יש שגריר של קשריו ■
ה בארצות-הברית, ראל ש  מ

 מישרד־ עם ארנס (״מישר.״)
ש בעוד יתחילו לא הביטחון
ל ימונה הוא כאשר בועיים,
 כאשר ,1975ב- החדש. תפקידו

 אליו פנה חרות, ח״ב היד. הוא
 והציע דאז, שר-הביטחון פרם,

 הראשי המדען מישרת את לו
ארגס מערכת-הביטחון. של

 שהציעו אי-האמון שהצבעת
 ושינוי חד״ש המערך, סיעות
ש הרביעי ביום ברוב. תזכה
 דוכן־הנואמים על עמד עבר
 על-כך שרגז גן־מאיר, דג

לחלו ריק ששולחן־הממשלד.
 שחל הישיבה יושב-ראש טין.

 למיפלגד. חברו בדברי התערב
 הנואפים בשמות לקרוא ואיים

 באולם, יהיו לא הם אם —
להצ מייד לגשת יורה אמר,
 _ ספסלי שמאחרי בכניסה בעה.

 סגן־שר־החקל- נראה הליכוד
 גרופר. (״פייסי״) פסח אות,
 נחמקץ, אריק לעברו קרא
 היכנס, ״גרופר :העבודה ח״כ

ממ כמעט של ייצוג שיהיה
 אך נכנם לא גרופר שלה!״
 את תסגרו אל ״רגע, קרא:

 להביא הולך אני הישיבה,
 נכנם דקות כמה כעבור שר.״

נאמן. יוגד שר-המדע לאולם
 ח״כ התייחס דיון באותו ■
 לדיברי זיאד תופיק חד״ש
 לענייני-תיק- יועצו דן, אורי
 היוצא, שר־הביטחון של שורת
 את רוצה שלא מי כי שאמר
ייא- כשר-ביטחון שרון אריק

ל * | * ל  לראות לחישיב כדי מיסקפיו את משיר *13̂ ל
1 1 1 # 1\ י נשיא״לישבת״עורכי״ לתפקיד יריבו את 1י

 ערב בתל־אביב, בבית״הפרקליש נפגשו השניים ברגר. מנחם הדין,
 ליבאי, לשוחח. או חברו ידי את איש ללחוץ ונמנעו התמודדותם,

 מתמודד לכנשת, העבודה מיפלגת וממועמדי למישפשים פרופסור
 מתפקיד השנים כל שנמנע החרות, תנועת איש מול התפקיד על

 ■—בשנת אחדות פעמים לצאת זאת תחת מעדיף ברגר פולישי.
תיאשרון. להצגות הליכה שבמרכזם בחו״ל, לשיולים אשתו עם

 צעי־ שלושה רב. זמן התלבט
לכ נבחרו שלימים רי־חרות,

 !מיכה מילוא, תני נסת,
 קליינר ומיכאל רייסר
 את לנטוש שלא אותו שיכנעו

 שהעלו הטענות בין המיפלגה.
 שנות שבתחילת כשם לפניו:

 באגד מהפך חוללו השיבעים
ה יחולל כך דות-הסטודנטים,

 וארנם בכנסת, מהפך ליכוד
 יותר בכיר תפקיד לקבל יוכל

• ראשי. מדען מישרת מאשר
 הועלו הכנסת במיזנון ■
שגרי להיות המיועדים שמות

הוע כאשר בחו״ל. ישראל רי
ל שר-המישפטים של שמו לה

כמוע תמיר שמואל שעבר
 בניו- השגריר לתפקיד מד

 המערך ח״כ הצליח לא זילנד,
 ופרץ להתאפק שחל משה

ל אותו ישלחו ״אם בצחוק:
 ניו- תכריז שבועיים בתוך שם,

יפאן.״ על מילחמה זילנד
הרבה חסר היה לא ■

 כראש־ממשלה. אותו לקבל לץ
 ראש שאל איום?״ לא ״זד,

 גחמקץ: העיר נצרת. עיריית
בשורה.״ זו ״לא,
 אמנון שינוי ח״כי שני ■

 ויר־ ומרדכי רוכינשטיין
 קריאות-ביג- קראו שוגסקי,

ה ח״כ אליהם הצטרף יים.
 גרי■ (״מיקי״)מיכאל עבודה
 הליברלים ח״כ העיר זוהר.

 (״פיני״) פינחס מכפר-סבא
ב גדלתם ״הו, :גולדשטיין

אחוז.״ סל
 ח״כ היה ביותר נרגש ■

י אחר, ליברלים ג ר, צ ש דנ
ה במליאת נאם יום באותו
 זכה מאז השנייה בפעם כנסת

 למרות הבחירות. אחרי במקומו
 אומר, הוא מה שמעו שלא

 ה־ לתוך מילמל שהוא משום
 היושבים מעט לחצו מיקרופץ,

מהדוכן. כשירד ידו את בעולם
המערך של הח״כים בין ■
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