
 המעיד, ח״כ למשה משאל. גיד המעטפה את מחזיק נראה הוא — בשמאלי ההצבעה
 של שמו את הכנסת יו״ר כשקרא בן־מאיר. יהודה המפד״ל, וח״כ בן־מאיר דג

 רצח לגמרי, טבעי באופן ברמאיר, יהודה שניהם. הגיעו לבחור, שיבוא בן־מאיר,
״ב. א ה בטדר לפניו מופיע בן־מאיר שדב כנראה, שכח הוא הפרגוד, מאחורי אל להיכנס

 נדיר המליאה. באולם הנשיא לבחירת ההצבעה בעתסביחו מגח□
 הוא אין בדרך־בלל מצביע, הכנסת יו״ר את לראות

 שבטוח. מה — ידיו בשתי לתיבה המעטפה את דחף טבידור בהצבעות. משתתף
בעת התגלח קיצוני, ימין איש שהוא פורת, חנן חתחיח ח׳׳כ למעלה: משמאל

 הר־ חיים כשנבחר ■
האופוזי מטעם כמועמד צוג,
 שאלו הנשיא, למישרת ציה

 התיש- כל על דעתו מדי אותו
 הרצוג עליו. שאמרו כהות
הא הדברים ״למישמע ענה:

 מה רק לומר יכול אני לה,
בנסי ג׳ונסון לינדון שאמר

 היה אבי אילו דומות: בות
ואי בבנו. מתגאה היה שומע,

דב שומעת היתד, אימי לו
 מאמינה היתה היא אלה, רים

להם.״

 ח״ב את שאלו כאשר ■
א צ צן א  כך על דעתו מה א
לתפ נבחר הרצוג שחיים

 ״אני :ענה המדינה, נשיא קיד
מי יהיה סוף־סוף מאוד, שמח
אש במישפחה.״ מפורסם שהו

 הר- של ואשתו אבן של תו
אחיות. הן צוג

 עוז־ אפלצאום, צועז ■
 פרם, שימעון ח״כ של זרו

 תייר הבא: המשל את סיפר
ב ראה איכרים, בחוות שסייר

 מעץ. רגל עם תרנגולת חצר
 ושאל האיכר אל פנה הוא

האי התופעה. פשר מה אותו
 הצילה התרנגולת כי ענה, כר
ב שריפה כשהיתה חייו. את

והעי בקול ניקרה היא חווה,
 המשיך ,כן,׳׳ משנתו. אותו רה

 ז״ מעץ רגל למה ״אבל התייר
 :מופתע האיכר לו ענה !״״או

 אוכלים לא כזאת ״תרנגולת
 פירש אפלבאום אחת.״ בבת

 שהקואליציה ואפר המשל, את
 הם והדתיים התרנגולת, היא

 אותה אוכלים והם — האיכר
לאט. לאט

להת עמדה שבו ביום ■
 תי- על ההצבעה בכנסת קיים

הפע צילצל השבות, חוק י,.ץ

 לקרוא ,4 בשעה כרגיל מון,
 בדרך- לאולם. להיכנס לח״כים

בשאיל הישיבות נפתחות כלל
להת הח״כים נוהגים וכך תות,

 ממהרים ולא במיזנון, מהמה
 אולם המליאה. לאולם להיכנס

 דקות, שלוש כעבור יום, באותו
 להצבעה. שוב הפעמון צילצל

 רצץ, יצחק המערך, ח״כ
 ואמר: במיזנון מכיסאו קם

 עושה לא אני כזה ״ביום
חוכמות.״

 על דיון בסיסגרת ■
 הר בעניין היום לסדר הצעה
שו המערד ח״כ נאמה הבית,
ו ארצלי־אדמוזליט, שנה

 שמנעה המישטרה את שיבחה
 לה קראה הנפשע. המעשה את

 תוך התחיה, ח״כ כהן, גאולה
 לצדדים: ידיים פרישת כדי

נפשע?״ איזה נפשע? ״איזה

 שושנה המערך ח״כ ■
בר סיפרה ארבלי-אלמוזלינו

 בפר להיות רציתי ״לא איון:
מד שם כי חוץ־וביטחון, רום

 עשייה.״ אוהבת ואני ברים
 בעד היא כי עוד, הסבירה היא

 ופירד מיפלגת־ד,עבודה פירוק
 ״עדיף :ואמרה ממפ״ם, דה

 כאשר ראשים, בשני להופיע
 בליכוד, בנפרד יכה אחד כל

ו הצפים, הקולות על יסתער
 מיפלגת- אליה תחזיר זו בדרך

 שנטשו אותם את העבודה
מפ״ם.״ בגלל אותה

 בית- מאולמות באחד ■
ב בירושלים, המחוזי הפישפם

ה הפסיק הנשיא, בחירת יום
 ״אני ואמר: הדיץ את שופט
 נשיא שיש לכם, לבשר רוצה
הפ ולא ישראל, למדינת חדש
לו ענה עליון.״ שופט סדנו

 עורכי־הדין ״מבחינת :הסניגור
תחליף.״ היה לא כזה להפסד

המע סיעת בישיבת ■
ענן ח״כ דיבר בכנסת, רך  ר

 אלוני שולמית ח״כ נעים.
התר הוא אותו. לקטוע ניסתה

 ואמר: השולחן על דפק גז,
 הזמן כל אני לדבר. לי ״תני

 מרמות- נוסע כשאני שומע,
 הביקעה דרך בצפון, נפתלי
 אני לירושלים, ושומרת ויהודה
אלו שולמית — ברדיו שופע

 ענד, וכך.״ וכך כך אמרה ני
 בגלל ״זה :צצן יאיר ח״ב לו

ויהו הביקעה דרך נוסע שאתה
 בדרך תסע אם ושומרון. דה

טו יותר דברים תשמע אחרת,
ונעימים.״ בים

ה במליאת דיון בעת ■
הת הנסיעות, מם על כנסת
 יהודה המפד״ל ח״כ קרב

 סיעת ספסלי אל צן־מאיר
 בוויכוח. שם והתחיל מפ״ם
 פצידדר, מנחם הכנסת, יו״ר
ש המהומה כל מה אותו שאל
מרד ח״כ ענה מעורר. הוא
מ ״כרגיל, :וידשוצפקי כי

 שצח מאומה.״ לא על הומה
 על זמן באותו שעמד וייס,

מלי לפני ונאם הנואפים דוכן
 :אמר לחלוטין, כמעט ריקה אה

 לגמור בשבילי סימן זה ״אולי
הנאום.״ את

 הוז־ עדה לעיתונאית ■
 היוונים. עם קלף הולך פלס

 היה שלה הפרטי היווני הקשר
 שלה. ה״אכסים״ בשני קשור

 ד בעבודתו, — הראשון הבעל
 בימים היווני. במוצאו השני
 נוסף. ימני קשר נוצר אלה

 לאחרונה שערכה עבודה בסיור
ב ישראליים עיתונאים קבוצת

איל־ספנות, הוז הכירה יוון,

 סיורי כל על היתר בין החולש
 התיכון. בים היווניים השיט

 )50( המרשים הגבר התוצאה:
אור להיות הזמנה לעדה שלח

 חופים בשיט שלו פרטית חת
מוג בלתי לזמן ביוון, ונופש

 מתכוון שהוא להוכיח כדי בל.
 טל- שלח אפילו הוא ברצינות,

 שיעמיד הישראלי, לסוכן כס
 לכל פתוח כרטיס עדה לרשות
שתבחר. תאריך

הוז, של הצעיר בנה ■
תיא ללמוד מתכוון ©לס, דור
 ילמד הוא באוניברסיטה. טרון
 שהוא עוז, אצי דוקטור אצל

שיי שניהם אימו. של בן־הדוד
המפור הוז למישפחתדצ כים

כי אומרים, היו פעם סמות
ה של בן־דודה הוא עוז אבי

אומ היום הוז, עדה עיתונאית
 בת־הדוד היא הוז שעדה רים
 למיש- נוסף נצר עוז. אבי של

 הכדורגל שחקן הוא זו פחה
בקבוצת המשחק עח, ירון
נשארה הוז עדה יפו. מכבי
שי השאר ואילו המקורי, בשם

לעוז. שמם את נו

הנשיא של החלטתו ■
ל שלא נכון, יצחק היוצא,
 תוכניות-עימות בסידרת הופיע

 רבה להקלה גרמה טלוויזיוניות,
 יוסף השידור רשות למנכ״ל

 ש־ סיפר הוא לפיד. (״טומי״)
צילו על הפירסומים בעיקבות

 שני אליו פנו התוכנית, מי
 ממיפלגת־ה- מרכזיים אישים

תוכ שצילומי וטענו עבודה,
 שהיו היוצא, הנשיא עם ניות

 הן פרישתו, אחרי משודרות
 לפיד פוליטיים. יחסי-ציבור

 אליו, פנה מי לגלות סירב
להת יצטרך לא הוא עתה אך

בפניהם. נצל

̂  במים- נבון מתנגדי ■
 השערה, העלו לגת־העבודד,

 היתד, התוכנית רעיון שיוזמת
 נמיר, אורה העבודה ח״כ

 טיק- ידידות בקישרי הנמצאת
 התוכניות מנהל עם צועיים

צי בטלוויזיה  (״צביקה״) צ
שפירא.

ד דני פרופסור ■ ר ע י ו  נ
שבי במשך לב, ניתוח השבוע

צי הרופאים, תת צ  (״נלו״) ל
 ניתוח לו עשה הוא אצני.

 אבני בלב. מעקפים שישה של
ש שיר וכתב התרגש, כל־כך

המח ולכל לגור הקדיש אותו
 שי- על־שם בבית־החולים לקה
 ״*■ בביתן :מהשיר קטע הנה בא.

 / בתל־השומר שיבא בית ,10
 / גור פרופסור של הצוות לכל

 החל / הצינתור אנשי לרבות
 בוקר מדי המרעננות במנקות

אפי האוויר ומשנות / חדרים
 בעובדות עבור / במקטרים לו

 / מטעמיו מיגוון על במיטבח
 כל על מבקש לכל המוסיף
המ המישפחד, דרך / טעמיו
 המלטפות האחיות הן / סורה

אהבה. האומר במבטן

 על בכנסת כשדובר ■
 ההכנסה, הבטחת חוק חקיקת
הת של מישלחת לבניין הגיעה

 לפגישת התעשיינים, אחדות
 שר־העבודה־והרוו- עם היכרות

 הסבירו הם אוזן. אהרון חה
מכי לחוק, מתנגדים שהם לו
 של להכנסתם דואגים שהם וון

 אוזן, מיקרה. בכל הפועלים
 סיפר עמדתו, את להבהיר כדי
 סם הבא: הסיפור את להם

ה אבי שהיה סי המצורגר,
 השר את אירח בארץ, כותנה

 בחוות־הכותנה ספיר פינחס
 הב- ספיר בארצות־הברית. שלו
פועלים עובדים שבחווה חץ
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