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הלאומי הזמיר ומיהו מהכנסת
 החזק הצד אינן זרות שפות ■
דויד׳ ראש־הממשלה סגן של

 עם המערך נציגי דנו כאשר לוי.
 המוסכם המועד על הליכוד נציגי

 לוי ייצג ,11ה־ לכנסת לבחירות
 אמר חסרת־הפשרות. העמדה את
 מדוע ״דויד פרם: שימעון לו

7 כל־כו אתה 0 9 0 (באנ ?'9
 זה ״מה לוי: שאל נוקשה) גלית:

\ 7 0 1 1 0 מ שר־הביטחון, ?״9
 התנדב ארנם, (״מישה״) שה

 הגיב נוקשה.״ ״קשוח: להסביר: __
אני אם יודע לא ״אני לוי:

 ״בחודש וענה: היסס הישראלי
חולי.״

 הצלמים נכנסו כאשר ■
 צלם העיר הנוכחים, את לצלם
 מילנר: משה סיגמא רשת

 שיצא עד בחוץ, נמתין ״אנחנו
 שלף הדיונים במהלך לבן.״ עשן

 פנה להנאתו. ועישן סיגר בר־לב
 שישב שם*טוב, ויקטור אליו

 אמרו ״כשהעיתונאים לצירו:
 התכוונו לא הם לבן, עשן שיצא
הזה." הסיגר של לעשן
לשבתרבות בא שם־טוב ■

 העמידה אילו הנבון, הצעד את
 גארי בסיגנון צעירים בראשה

 ״תאר אבן: השיב הארט.
 במטוס, נוסע שאתה לעצמך

 אומר הקברניט באוויר, וכשאתה
 זוהי נעימה, ״טיסה ברמקול: לך

 או שלי." הראשונה הטיסה
 להיכנס חלילה עומד שאתה

 פונה ההרדמה ולפני לניתוח,
 שזהו לך ואומר הרופא אליך

 שלו.״ הראשון הניתוח
ש למסקנה, הגיע אבן ■

חד־נושאית. מדינה היא ישראל

קרמרמן, על־שם(״יושקה״) הלב של ניסיונית לכירורגיה היחידה חנוכת לטקס באאתס משה
 למקום בהגיעו כתל״אביב. איכילוב הרפואי במרכז האחרון חמישי ביום שנערך

 אחר, מקום לחפש מיהר ארנס שרון. אריאל ליריבו בסמוך הוא עבורו שנשמר הכיסא כי שר־הביטחון גילה
 רב, לזמן פנוי נשאר לא זה מקום אך לכלכלה(למעלה). שר־העל של אשתו מרידוד, ציפורה ליד והתיישב

 משך ביותר הרבה תשומת־הלב את (למטה). ובעלה שרון לילי ליד הקודם למקומו לשוב נאלץ וארנס
אביו. שלום מה רבים על״ידי נשאל הוא לטקס. הוא אף שבא בגין, מנחם של בנו בגין, זאב בנימין

7 0 1 1 0  כשהוא טפסן,״ אני .9
 לו העיר בעבר. לעבודתו רומז

״היית.״ רבין: יצחק
 היתה האווירה כאשר ■

 בר־לב חיים סיפר קפואה
המתיחות. את להפיג כדי בדיחה,

 ששב ישראלי על סיפר הוא
שם, היה איך וכשנשאל מספרד

זיואן.״ כדון שם ״נהגתי ענה:
 ליבו תשומת את העירו שיחו בני —\

 אחר־כך חואן.״ ״דון לומר: שיש
שם. ביקר מתי אותו שאלו

 וביקש ביפו, העירונית בסיפריה
 שהוא כך על הנוכחים סליחת את

 .למהר שעליו משום מקצר,
בול קבוצת לירושלים. לחזור
 לו המתינה באולם, שישבה גרים
 לו: אמר מהם ואחד הפתח ליד

 שלא עד מיפו, יוצא לו ״אתה
 שבת של בורקאס איתנו תאכל

בבוקר.״
 דנציג איתן המראיין ■
 לדעתו אם אבן, אבא את שאל

מיפלגת־העבודה עושה היתה לא

 בנושא מתרכזים שבוע ״בכל
 משהו על לדבר אי־אפשר אחד.
 הנושא שבוע וכעבור אחר.

כלא־ מת כבר הקודם מהשבוע
היה.״
 150ב־ לעשות אפשר מה ■
 ח״כ בחודש? נטו שקל אלף

 התראיין ביטון צדלי חד״ש
 וסיפר בתל־אביב, מפואר במלון
 בין בכנסת. משכורתו שזוהי

 של רחש עבר השומעים
ואמר: התרגז ביטון השתאות.

 אצלכם מתרגשים? אתם ״מה
פיצוחים.״ הזה בסכום קונים

 לפרוש מתכוון ביטון ■
 מושב בתום הפוליטיים מהחיים

 שתי ישלים הוא אז .11ה־ הכנסת1
 זכאי ויהיה כהונה, תקופות
 נרחבות. סוציאליות לזכויות
 לעבודתו ישוב הוא לדבריו,
 הזה ״במיקצוע מכאני. כמסגר

 עם ולא מתכות עם עסק יש
מתאכזבים.״ לא וכאן בני-אדם

 לממשלה המישפטי היועץ ■
 להופיע אמור היה זמיר יצחק

 הכנסת, של ועדת־החוקה בפני
 ח״כ שאל איחר. הוא אך

 זיגר: (״זיגי״)יצחק הליברלים,
 הוסיף הזמיר?״ בא לא ״מדוע

 ויזמר.״ ״שיבוא הנוכחים: אחד
 הפרופסור בנושא הדיון את סיכם

 העבודה ח״כ וייס, שבח
הלאומי.״ הזמיר ״זהו החיפאי:

 הוועדה של אחרת בישיבה ■
 מאיר הרב לפניה הופיע

הת שהישיבה לפני כהנא.
 מיכאל חרות ח״כ אמר פוצצה,

פירושו בוועדה שהדיון קליינר,

 יוסח והדתות הפנים שר ■
 בן משורר לגרנות, העיר בורג
 היתה שמפ״ם שובל, קיבוץ

 שהחליטה בממשלה שותפה
 המחלקה את ינהלו שיהודים

 לעברו קרא במישרד. המוסלמית
 וותד: מוחמר מפ״ם, ח״כ

 שאתה, ממשלה היתה ״האם
בה?״ שותף היית לא בורג,
 יגאל־בהן שר־האוצר ■

 שיאי את שבר רק לא אורגד
 גם אלא הישראלית, האינפלציה

 הראשון השר להיות הצליח
 קריאות־ביניים הכי־הרבה שקרא
 הכנסת. כינון מאז אחד, בדיון
 שנערך התקציב, חוק על בדיון

 פחות לא קרא הוא שעבר בשבוע
ביניים. קריאות 23מ־

 בכנסת אחרים ושיאים ■
 מוסד סטאטיסטיקת העשירית:

 השבוע שפורסמה השאילתות,
השאיל מגישי שבראש מגלה
 נשים. דווקא עומדות תות

 שו־ נמצאת הראשון במקום
 שנהארבליאלמוזלינו,ח״כ

פעם. 618 ששאלה העבודה,

 לטקס איתו באה מרידוד יעקב של בתובשן מיקה
 נשוי היה קרמרמן איכילוב. בבית״החולים

 התנועה. וגיזבר חרות מטעם ח׳ב בעבר והיה מרידוד של אחרת לבת
 מכובדים מנותחי״לב של פתוח בלב החוג ראש יושב הוא מרידוד
 המכובדים הזמנת את הטקס. מאחורי שעמדו באיכילוב, שנותחו

ובתו. השר מאחורי שצעד אפל(מאחור), אברהם חירות עסקן יזם

 מהבקבוק. הג׳ין את להוציא
 .זיגר: תשומת־ליבו את העיר
 למבקר־ זה את נעביר ״ואם

ן יהיה זה המדינה  (יצחק) מ
טוניק.

 ביקורת• השמיע וייס שבח ■
 תקציב על בדיון עצמית

 ח״כ דתות. לענייני המישרד
 על מחה גרנות אלעזר מפ״ם

 את מנהלים שיהודים כך
 מוסלמים לענייני המחלקה
 ממש ״זה וייס: העיר במישרד.

 יושב־ראש יש לנו אצלנו. כמו
 במיפלגת הערבית המחלקה
 וייס יהודי.״ שהוא העבודה,

בהן. לרענן התכוון

 285 עם נמיר, אורה אחריה
מה ח״כים ארבעה שאילתות.
 שום הגישו שלא אופוזיציה,

 הם הנוכחית, בכנסת שאילתא
 רבץ, יצחק נחמקין, אריה

 פרס. ושימעון נחמיאס אהרון
 אליהו הד״ר שאלו לא בליכוד

 (״אודי״) אהוד בן־אלישר,
 ועדת ויושב־ראש אולמרט

 אליעזר הכנסת, של החוקה
קולאם.

 יגאל ח״כ נאלץ השבוע ■
 הכנסת יושב־ראש סגן כהן,
 ענב הוא ממינהגו. לחרוג הטרי,
 מנחם את כשהחליף עניבה

סבידור.

243119 הזה העולם


