
קומו חיים .
פרש הוא התקציב.

 בישיבה מאוד עד התעייף למישכן, האישורים מתן על והממונה הכנסת קצין סגן
 חוק על הנוכחים הצביעו שבסופה בכנסת, האחרון החמישי ביום המרתונית

הדיון. את לסיים בח״כים האיצו הכנסת סדרני אורחים. ספת על ונימנם לצד,
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 אחד כאיש נראים פורוש, מנחם

 מושב את שחתמה הארוכה, הכנסת בישיבת ראשים שני בעל
 כדי אולם־המליאה, של אחר לצד מהם כל״אחד פנה למעשה, החורף.

אחד. כאיש נראו הם במצלמה הייחודיים. הכספים על להתריע

 עם ביחד ההתנדבות פרס את
 אורח היה קיי, דני השחקן
 גבעתיים. עיריית פועלי מועצת

ה מזכיר שטנצלר, אפרים
 הגיש כאשר אותו הדהים מועצה.

 יום־ לרגל זר־פרחים ולאשתו לו
ב לו נודע שעליו נישואיהם,
אנגליה. שגרירות

 לא עדיין דמון חיים ■
 הוא אליו. אזרחים מפניות נואש

 בשבוע, מיכתבים עשרות מקבל
 רמון, מיסוי. של בבעיות רובם
 הכנסת, של ועדת־הכספים חבר

 באופן פניה לכל משיב עדיין
אישי.

 דדי לאכנר הזכירו ■
 בתחילת המפד״ל ח"כ שאקי,

 פרש הוא שבזמנו ,70ה־ שנות
 חוק כישלון רקע על מהמפד״ל

 מדוע נשאל הוא יהודי. מיהו
 ששוב _אהרי עתה, פרש לא

 שאקי, החוק. הצעת נכשלה
 הסביר למישפטים, פרופסור

 סדר־העדיפויות השתנה שעתה
 בבעיות מתרכז הוא ועתה שלו,

 שפעם אותי ״מרגיז הלבן: הבשר
 הוא שלה המועצה (שראש יבנה
 התפרסמה שיטרית) מאיר ח״כ

 מתפרסמת היא והיום ברבניה
בחדריה.״

השבוע פסוקי
 יצחק שר־הביםחון •

 קי־ בלי בטירור ״נילחם רכין:
 אדמה השארת תוך לומטראז',

חרוכה.״
צכן יאיר מפ״ם ח״ם •

 כאחד שהובא, העובדה גם ■
 היתה — שופט לפני הפושעים,

 שנים שלוש לפני עבורו. חידוש
 בית־ במוסד זילזול הפגין הוא

הח הסיירת כאשר המישפט,
 ממישפחות עיזים 272 רימה

ו מייד נמכרו העיזים בדוויות.
 צו קיים שהיה למרות נשחטו,

 הסיירת על אסר אשר שופט. •של
 את למכור או לתפוס להחרים,

מעג־ אינו ״בית־המישפט העדר.
 באוזני גלילי אז הכריז אותי:״ ין

 לו שסיפר העדר, מבעלי זהר
הצו. לל

 של טיפוחיו בן גלילי, ■
ב כי משוכנע שרון, אריאל

 שליחות מבצע הוא מעלליו
קי ליד פעם כשנסע ציבורית.

 שממנו באיזור צורעה, בוץ
 ״אני אמר: בדווים. לגרש הצליח

 אני גאה. מאוד ואני כאן נוסע
 הלב. על לי טוב זה. את עשיתי

מכאן." אותם פיניתי אני
ה ניו־יאנג, דייוויד ■

 הדוכס של הבינלאומי מזכיר
 המלכה של בעלה מאדינבורג,
לקבל כדי ארצה שבא אליזכט,

בישיבת״ מלפהק פסק לא שר״האנרגיהשחל משה
הבאה. לשנה התקציב על שהצביעה הכנסת

 כל שפיהקו הממשלה, לשולחן עמיתיו משאר שונה היה לא הוא
ער. להישאר הצליח לא שרון אפילו רב. זמן נימנמו אף ורובם הזמן,

ך1 | ן |1ך פילץ בקפה שולחן על רוקדת הדוגמנית ך
 נגר אילוז. אלברט השחקן לצד בתל-אביב, 111! 11

 המקום, בעל של יום־הולדתם לכבוד משולשת במסיבה רגל חשפה
נפתלי. והשף אלקובי, אלברט המיסעדה, מנהל טולר, אברהם

יוד ״הכל הכנסת: כמיזנון
 אבל טובעת, שהספינה עים

נמשכים.״ הריקודים

 של הזמני המפרק •
 ״לפי כלום: עמרם אל־על,
 לא המטוסים הממשלה, החלטת

 בשבת. נוחתים ולא ממריאים
 לא שהעובדים סיבה אין אבל

בשבת.״ יעבדו
שמיר משה הסופר •

 קל ״הוא החיוך: של טיבו על
מאבן.״ חזק מאוויר,

 ועדת־הכנסת יו״ר •
 אני ״לפעמים רייסר: מיכה
להש שצריך בגנון כמו מרגיש

הילדים.״ בין בו לים
יע־ גד שר־הכלכלה •

 במיפלגת רבים ״חברים קוכי:
ל מועמד בי רואים העבודה
הממשלה.״ ראשות
 השאלה על נלסון רפי •
 שנה 40 ישראל בני הלכו מדוע

 התבייש משה ״כי במידבר:
ברחוב.״ איתם ללכת
 ב״יתוש־ שלו מאיר •

 הנהיג מי השאלה על בראש״,
 ״צ׳יי־ בפסח: אגוזים אכילת

קובסקי.״
נד יוסףז הפרופסור •
 קסטלר, ארתור הסופר על בה

 הסרטן: מחלת בגלל שהתאבד
 עירום נשאר כי התאבד ״הוא

 יהודי בממלכת־הרוח... ועריה
 הוא הרי בליבו אמונה שאין
צל.״ ללא כאדם
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