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 שר־העבודה־והרווחה סגן ■
 מעל נרגש. היה רובין בן־ציון

 בחמש כי סיפר הוא הכנסת בימת
 110 הוקמו האחרונות השנים

 בדרום־הארץ, חדשים מיפעלים
 בשלבי נמצאים עשרה עוד וכי

 מהומה התחוללה באולם הקמה.
 זכאי יחזקאל העבודה וח״כ

 זה מה שיגדיר מרובין ביקש
 מפ״ם, ח״כ התערב דרום־הארץ.

 זה מה .שיגדיר צבן: יאיר
מיפעלד

 משה הישיבה יושב־ראש ■
 כאשר להתערב, מיהר שחל
 מתמ״י, השר סגן את כינו רבים

 היא ששקר הסביר שחל .שקרן״.
 אך פרלמנטרית, מילה אומנם
 אם שקרן. הוא שח״כ לומר אסור

 ויר־ מרדכי ח״כ קבע כך,
 ח״כ הוא שקרן ח״כ שובסקי,

שקר. דיברי האומר ישר,
 גיל יעקב העבודה ח״כ ■

 הכלכלית המדיניות את הישווה
 בחורף לתנור־נפט הממשלה של

 לחמם, כדי .מדליקים ירושלמי.
 אז מאדי־הדלק, מסריח החדר

 קר נעשה הדלת. את פותחים
 ושוב מסריח שוב סוגרים. ושוב

פותחים...״
 הגיעו הכנסת במליאת ■

 משלים, שהליכוד למסקנה,
 השילטון. אובדן עם למעשה,

 אמוראי עדי העבודה ח״כ
 נמנע הציבור מדוע בקול, שאל

כהש בנקאיות מניות מלקנות
 ח״כ העיר לטווח־ארוך. קעה
 ״מפני מילוא: רוני חרות

 חברו בשילטון.״ אז תהיו שאתם
 מהליברלים קולס אלי לליכוד
הזאת הממשלה ״לא הוסיף:

 ראש־הממשלה סגן מתוכננות.
 להשתתף הסכים לוי דויד

 הצבאית והתחנה בתוכנית,
 בהודעה כך על להודיע מיהרה

 ללוי נודע כאשר אן לעיתונות.
 בעיית על לדבר יצטרך שהוא

להתראיין. סירב הוא העדות,
 הסאטיריקן אחר, מרואיין ■

 לדבר היה אמור סידון אפרים
וחי דתיים בין סובלנות על

 לעובדי נראו דבריו אך לוניים.
 הם ולכן כלא־סובלניים, התחנה
 השיחה את לשדר שלא החליטו
מוק פירסום לה שניתן למרות

דם.
 היתה המישדר הפתעת ■

 שר־התחבורה יועץ של שיחתם
 בנה הנגבי, צחי לתיקשורת

 ואברהם כהן גאולה ח״כ של
 של בנו בורג, (״אברום״)

 הם בורג. יומן! שר־הפנים,
 אלימות על לשיחה הוזמנו

 אך וימין. שמאל בין מילולית
 הנדלזלץ מיכאל המראיין
 הם שהשניים לגלות הופתע
 ושהשיחה טובים ידידים

 מסתבר, ברוח־טובה. התנהלה
 פגישות מרוב ידידים הפכו שהם

משותפות. והופעות
 קליי■ מיכאל חרות, ח״כ ■
תוכ עורכי על־ידי התבקש נר,
 גלי־צרדל, של הסאטירה נית

 שאלה להגיש בראש, יתוש
 .מה שאל: הוא המשיבים. לצוות

 הרצפלד אברהם אומרים: היו
 את להוציא המערך, ח״כי על

 נגד בהצביעם רון, אימרי
 בנימין בשכרם; הקיצוצים

 דטנר; נתן על הרצל זאב
קיסר ישראל על מרכס קרל

 דחה פאפו החוקה.״ את לשנות
ההצעה. את ידיים בשתי

 האח שסיסמות גרם פאפו ■
 ג׳ורג׳ של 1984מ־ הגדול

 לטלוויזיה גם יפות אורוול
 שיע- היא: .הסיסמה הישראלית.

 הוא פיטפוט בידור: הוא מום
שידור!״

תקדים חסרת בהתקפה ■

 איטלקית מיסעדה אורחי ■
 הופתעו מרבלה בלונדון ידועה
 לשמוע האזרחית השנה בסוף

 שהיה במקום השולחנות, מאחד
 סביב בציבור. עברית שירה מלא,

 הטלוויזיה איש ישבו זה שולחן
 השר תעשיין גילעדי, אלכס
 תעשיין מושכיץ, דויד קולר

 שטראוס, מיקי הגבינות
ה איש טוסול, חיים השחקן

 שדן השופט שאל שישה?״
 ענה .חמישה,״ אישות. בענייני
 עוד לי תוסיף אל ״אדוני האיש,

 פורת ביקש בהמשך אחד.״ ילד
 מזונות שילם האיש אם ללמוד

 כתוב היה ״במעריב לאשתו.
 ידעו כולם מזונות, משלם שאני

 ידיעות־ קורא שאני ממני, חוץ
להת המבקש ענה אחרונות,־

גרש.
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 באולם השבוע בתחילת התכנט מפ״ם מרכז פיו. בזווית שלו הניצחי הטיגר את מחזיק רונן אליעזר
 הוחלט אלא נבחרו, לא הם דבר, של בטופו התנועה. מזכירי בחירת שבמרכזו לדיון בתל-אביב, אוהל־שם

שובה. היתה האווירה גם מפ״ם בכינוסי וכרגיל מלא, היה האולם יבחרו. הם דרך באיזו

 כשהוא זה," את לשלם תצטרך
הבנ המניות להסדר מתכוון
קאיות.

 במליאת נשאל מילוא ■
 היה יכול הוא איך הכנסת

 עבור ,1977 שנת מאז להצביע,
 מטעם שרי־אוצר ארבעה

 תפיסות בעלי שהיו הליכוד,
 עצמו. עם שלם ולהיות מנוגדות,

 את להגמיש ״צריך מילוא: השיב
 עצמנו את ולהתאים המחשבה

לזמן.״
 ישדרו הקרוב ראשון מיום ■

 בשם תוכניות סידרת גלי״צודל
 ה־ הקלטת הסובלנות. שבוע

לא בתקריות לוותה מיבצע

 כצנלסון ברל משל; וירוחם
פרס? שימעון על

 זכה יוצאת־דופן בהצעה ■
 של המנהל הוועד חבר השבוע

 פאפו. אהרון רשות־השיתר
 אליו פנו החרות מתנועת פעילים
 עצמו את שיעמיד וביקשו

 הוועד יושב־ראש לתפקיד
 פאפו רשות־השידור. של המנהל
מ בלתי-אפשרי שזה הסביר
 בוועד כיהן הוא כי חוקית, בחינה

 הציע הוא רצופות. כהונות שתי
 מועמדותו את שיחדשו להם

 בעוד הבאה הכהונה לקראת
 אמר הפונים אחד שנים. שלוש

מוכנים אנחנו .בשבילך לו:

 גינת. רפי כלבוטק מפיק זכה
 היגייני לא ,זה פאפו: עליו אמר

 ישחרו ויצרנים סוחרים כי
 בהצעות גינת של לפיתתו

 אותם יפרסם והוא שירותים,
 שמפיק מוכן אינני בחינם.

 הקטן לגימי דומה יהי כלבוטק
 דלט של פינוקיו בסרט

 בשרביט״הקסם ייגע דיסני.
 למיליונר, אותו ויהפוך במישהו
 אחרים.״ ירושש אחר ובמגע

 מחלקת-החדשות מנהל התערב
 זה למה .אז שטרן: יאיר

 נשאר לא כהרגלו פאפו חשוב?״
 לך. אסביר ואני .תקשיב חייב:

 מה גם תבין אולי תבץ, וכאשר
שלך.' במחלקה בסדר לא

 בלונדון הישראלית טלוויזיה
 מעריב כתב טסלר, שימעון

 המיפלגה ואיש לרד, משה
 יחד אדמון. דויד הליברלית

 1984 שנת פני את קיבלו הם
ישנים. עבריים בשירים

 חיים המחוזי השופט ■
 באולם שיחה, ניהל פורת

 ערבי־ בעל עם בית-המישפט,
 ממנו תובעת שאשתו נוצרי,

לך, יש ילדים .כמה מזונות.

 לדון שבה הכנסת מליאת ■
 ח״כ ביוזמת תיאטרון ענייני על

 בתחילת דרוקמן. חיים מצ״ד
 מרשימה קטע ציטט הוא דבריו

 שבו המישמר, בעל שהופיעה
 הגדול ״האינקוויזיטור תואר:

לאו חשוכה, תפישת־עולם בעל
 שלו המוסר שערכי קנאי מני,

פלס ילדה לרצח רגישים אינם
 מפ״ם ח״כ לעברו קרא טינית.״

נכון!״ ״זה זכין: דם
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