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 הדברים הופיעו אילמלא ■

 היה אם ספק בדיברי־הכנסת,
 הדיון התנהל שכך מאמין מישהו

 בנמל- עיצומי־העובדים על
 בתוצרת פגיעתם ועל אשדוד

 ליצוא. שיועדה החקלאית
 משה הישיבה, יושב־ראש

 הדיבור ״רשות מהמערך: שחל,
 אליעזר (המפד׳ל) לח״ב

 משמע איננו, הוא אבטבי.
 הצעה לסדר. הצעתו על שיוותר
 (המערך) ח״ב נושא באותו

 איננו בץ־עוז. אברהם
— נושא באותו הצעה באולם.

 כהן־ מאיר (חרות) ח״כ *
 באולם. איננו הוא גם אבידוב.

 (המערך) ח״כ במקומם ינמק
 איננו. הוא גם נחמקין. אריה
 (התחיה) ח״ב נושא באותו הצעה
 איננו. הוא גם פורת. חנן

בסדר־היום." הבא לנושא נעבור
 על שנערך מהדיון בחלק ■

 יצחק ראש־הממשלה, הודעת
 בארצות־ ביקורו על שמיר,
מה איש נבח לא הברית,

 ולא ח״כים לא — קואליציה
 אמנון שינוי ח״כ שרים.

 שהדיון הציע רובינשטיין
 כלשהו. שר שיגיע עד יופסק
 רוצה אתה ״ומה שחל: שאל

 שירה נשיר בינתיים, שנעשה
 העבורה ח"כ התערב בציבור?"

 אז חנוכה. ״עכשיו דמון: חיים
שירי־חנוכה.״ נשיר
 ח"כ הזהירה דיון באותו ■
 שישראל אלוני, שולמית ר״צ

 אר־ של לגרופי להפוך עלולה
 שר־התיקשורת, צות־הברית.

מ התעורר ציפורי, מרדכי
 זה ״מה ושאל: קלה תנומה

מפורט. בהסבר זכה הוא גרופיי״
 חד״ש ח״כ של נאומו בזמן ■

 ציפורי: שאל וילנר, מאיר
בלבנון?״ הסורים עושים ״ומה

 העבודה ח״כ השיב וילנר, תחת
טל ״מערכת בר־לב: חיים
שעובדת.״ פונים
 ח״כ אמר דיון באותו ■

 בקריאת־ הלל, שלמה המערך
 היה המערך ״אילו ביניים:

 את מחזירים היינו לא בשילטון,
 כהן גאולה התחיה ח״כ ימית!״
 אני זה ״עם ברצינות: העירה

מסכימה.״
 כי נדמה היה שבו בשבוע ■

 של ממשלתו על משבר מאיים
 מצמרת מישהו פנה שמיר,

 מרים לאסטרולוגית הליכוד
 חוות־דעת את וביקש תמיר

 האישים אחד לגבי הכוכבים
 סירבה היא בממשלה. המרכזיים

 לאותו תשובתה היתה מה לגלות
 היו מה לומר נאותה אך אדם,

 לו. שאמרה הכלליים הדברים
 תסבול הקיימת ״הממשלה

 שינויים רואה אני מאי״יציבות.
המע בה. שיתחוללו פרסונליים

 אך לשילטון, יחזור אומנם רך
 אריאל התאריך. את רואה אינני

 מבחינה יצליח לא שרון
 וייצמן עזר בעתיד. פוליטית

 הפוליטיים לחיים בקרוב ישוב
 דויד ראש־הממשלה, סגן ואילו
 הוא מודאג. להיות צריך לא לוי,

 המיכשולים כל למרות יצליח,
כיום." נתקל הוא שבהם

 יש תוכנית־הרדיו אנשי ■
 גזית, גבי של בהגשתו עניין,

 השבוע לשידור להביא ניסו
 ראש־ של ממקורביו מישהו

 כגין. מנחם הפורש, הממשלה
 השילוני טלי התוכנית מפיקת
 יחיאל עוזרו, עם שוחחה

 בא! לא ״אני ענה: זה הדישאי.
 טילפנה היא לי!״ מתחשק לא

 לענייני יועצו שהיה למי
 והוא פורת, אורי תיקשורת,

להת־ מוכן יהיה שהוא הסביר
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 של לצידו הושב הוא עיראק. עולי בכינוס כבוד אורח היה בתוניסיה,
הילל. שלמה העיראקית, המחתרת איש לשעבר, שר-המישטרה

 שבגין אחרי רק בתוכנית, ראיין
 עתה החרשה. לדירתו יעבור
 את ימלא שפורת גזית מחכה

הבטחתו.
 קליי־ מיכאל חרות ח״כ ■
שבו זכין דם מפ״ם וח״כ נר

 אל רק אותי. משבח אתה שכאן
בארץ." זאת תעשה

 זומנו הערבים באחד ■
 מחולות למופע השניים

 באולם־ שהתקיים ישראליים,
בעוד בבירה. גדול ספורט

 אי־אפשר שטויות, מדבר שהוא
 כאילו ממש אף־מילה, להבין
יידיש.״ דיבר
 לפירסומאי ציפתה הפתעה ■

 לשוב כשאיחר ברנע יורם
שעבר. השישי ביום לביתו

 השבוע בסוף שהתקיים עולי״עיראק, בכינוס לוי, משה הרמטכ״ל בנו, ליד יושב 11
 עם ביחד לאירוע בא המכובדים, בשורת שישב האב, בתל״אביב. בית־החייל באולם

אליהו. מרדכי לציון, הראשון הספרדי, הראשי הרב ישב לוי משה של השני צידו

כ בארגנטינה משותף מסיור
 וועדת־העליה־והקליטה שליחי

 שהיו בפגישות הכנסת. של
 מקומיים, יהודים עם לשניים

 תשומת־לב את השומעים העירו
 לסיסמות מישראל האורחים

 ברחובות שצויירו אנטי־שמיות
 להם אמר בואנוס־איירס. הבירה,

 את רואים כולכם ״למה קליינר:
 ואף־אחר הקירות על הכתובות

הקיר?" על הכתובת את רואה לא
 זכין גילה הסיור במהלך ■

 כשבא רק אופוזיציונרית, גישה
 שנמצאים ישראלים עם במגע

 תפקידם. במילוי בארגנטינה
 דיעות הביע הוא זאת, לעומת
 קליינר. של לדיעותיו הזהות
 יהודים לפני הופיעו הם כאשר

 בשבחים זכה כך על מקומיים.
״טוב זכין: לו אמר חרות. מח״כ

 מקומם את מחפשים השניים
 לפתע נשמעו הקהל, בקרב

 מיכאל!" ״רב! בעברית: צעקות
 שמאחורי האיש את חיפשו הם

 הליברלים ח״כ את ומצאו הקול,
 בין יושב רנר צבי הקשיש
 אורח היה רנר יהודיות. צעירות
בארגנטינה. הכלליים הציונים

 טילפן עציר של אחיו ■
 קפלן עדנה לעורכת־הדין

 בדחיפות לגשת ממנה וביקש
 בבית־המעצר. אחיו את לבקר
 מה עורכת־הדין שאלה כאשר

 כי האיש לה הסביר הדחיפות,
 כה בבית־המעצר, הוכה אחיו

 לדבר התחיל כי עד אנושות,
 לא הנבוכה הסניגורית יידיש.
 מתכוון, הוא למה ושאלה הבינה

 לא ״את המטלפן: לה הסביר ואז
כל־כך לו הרביצו הם מבינה?

 באילת, מלון עבור שהכין מודעה
בעי שבוע באותו ושהופיעה

 אשתו בידי שימשה תונים,
 ליציאה אמצעי־לחץ עתליה
 המודעה, באילת. לחופשה

 לחורף אשתך הכן שכותרתה
 על הודבקה פי־ארבעה, הוגדלה
 שלהם, בחדר־האמבטיה המראה
 ״אני ידה: בכתב הוסיפה ועתליה
נוסעים?" מתי מוכנה.

 היתה אסירים קבוצת ■
 שם גיבעת־חיים, קיבוץ אורחת

 של טוב המחזה הוצג
 בהפסקה הקאמרי. התיאטרון

 מאחרי־ אל הצעירים הוזמנו
תאו עודד והשחקן הקלעים

 הם איך אצלם התעניין מי
 יושבים אתם ״האם נהנים.
 השיב ״כן,״ שאל. הוא קרוב?״

 בכפר־יונה יושבים ״אנחנו אחד,
מפה.״ רחוק לא
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