
 את ממלא מי1 ד״,1מא ״טעים החזיר היה האם
שר־המישטרה? של ממלא־המקזם של מקזמז

 של הפרשה כשהתפוצצה ■
 והעברת לאיראן מכירת־הנשק

 כמה ישבו לקונטראס, הכספים
 במיזנון ועיתונאים חברי־כנסת

גינו• לשלמה חברי״הכנסת.

 שר־ה־ ישב לתומו חן־הממשלה.
 ודווקא האחרונה, בשורה ביטחון

מ חבר־הכנסת של כיסאו על
נב ראש־הסדרנים כהנא. איר
במקו־ יושב שרבין לעובדה הל.

הוסיף. למארוקאים,״ נאמנות לה
 היא ״הבעיה נמיר: הגיבה
 מארוקאים, עם ללכת שאפשר

 לא פעם אף מארוקאים אבל
מארוקאים, בשביל מצביעים

ד י ! "  שטיפלו המישטרה כוחות על אישית פיקח המישטרה, של המפקח־הכללי 1ך1\1 "111 !
1 \ \ ליד דרגתם: לפי כאילו האחראים שלושת הסתדרו בתמונה כירושלים. באירועים 1/11\ (
יהודאי. יוסף תת״ניצב ולידו, הדרומי, המחוז מפקד שהוא קונפורט, רחמים ניצב עומד קראוס

* ך  סביבו לסקרנות גרם - לישראל הראשי והרב הראשי הצבאי הרב לשעבר 1ת1\ ל1^1||
 לא השניים בין היחסים (באמצע). פרוש מנחם הרב עם חגיגי באירוע כשהתלחש | 1111 11/1 1111
(משמאל). שפירא אברהם הרב הוא הלא שלישי, רב הצטרף הזה לצמד״חמד במיוחד. כידידותיים נודעו

ד של הפרלמנטרי הכתב סר,
 למה לשאלה: תשובה היתה בר,

 צאצאי ״הם לקונטראס? דווקא
האבודים:״ השבטים עשרת
 בכנסת הדרמאתי בדיון ■

 שר־ה־ לדוכן עלה העיסקה על
ל להשיב פרם, שימעון חוץ,

ב ההצעות־לסדר־היום. מציעי
המלי לאולם נכנס מדבר, עודו

 רבין. יצחק הביטחון, שר אה
 לעמיתו להפריע רצה שלא רבין,

בספ להתיישב העדיף בנאומו,
שול ליד ולא האחוריים, סלים

ה להיות יכולות כהנא של מו
 את להעיר מיהר הוא שלכות.

 קפץ וזה רבין, של תשומת־ליבו
במ ועזב מהכיסא כנשוד־נחש

 למו־ אולם־המליאה, את הירות
 שאהבו הצלמים, של רת־רוחם

חילופי־הכיסאות. את
בדדו■ בהירה ״איפה ■
או חברת־הכנסת שאלה גו?״
 מיזנון- יושבי את נמיר רה

 סיעת דוברת היא ברדוגו הכנסת.
 רפי עם הלכה ״היא המערך.
״יש הח״כים. אחד השיב אדרי,״

 עבור מצביעות לא ונשים
נשים!"
 של עוזרו פרנקל, אריה ■

שפירא, אברהם חבר־הכנסת
 בכנסת הרביעי ביום הסתובב

 לשמוע: שרצה מי לכל ואמר
 בין ההבדל מה תראו ״בואו

 לוועדת־הכספים ועדת־הכלכלה
 דנה ועדת־הכלכלה הכנסת! של

 וועדת־הכספים בחזיר, בבוקר
ב ברבנים!״ הבוקר באותו דנה
 דויד את פרנקל פגש הדיון תום
ב־ ועדת־הכלכלה, מזכיר לב,

 שאל. הדיון?״ היה ״איך מיזנון.
 חבר־ה־ לב. השיב מאוח״ ״טעים
 לשיחה, עד שהיה שפירא, כנסת
 ״טפו־טפו־ ואמר: ברגלו רקע

טפח״
 חנן המדיני הפרשן ■

 ראש־הממ־ אל ניגש קריסטל
 מסי- בעת שמיר, יצחק שלה

 לכבוד שנערכה בת־הקוקטייל
 נקדימון שלמה של החדש סיפרו

 חריג,״ ״באופן תמוז. להבות
 ״כתבתי לשמיר, קריסטל סיפר
 לא שמיר חיובי!״ מאמר עליך
 ״באופן והשיב: חייב לו נותר
המאמר...״ את קראתי חריג,

 שני סבבו המסיבה באותה ■
 ח, אורי — מוכרים אויבים
 שרון, אריאל של מקורבו

 אריה ומזכיר־הממשלה־לשעבר
הי לערוך הוצע לנאור נאור.

 שסיפר אחרי דן, עם כרות
 זה השניים הוצגו לא שמעולם

הרעיון. על ויתר נאור זה: לפני

 שהוזמנו העובדה אף על ■
 של גווניה כל נציגי למסיבה

 שם בלטו הפוליטית, הקשת
 החל הלוחמת: המישפחה נציגי

 של בחצרו וכלה וחצרו בשמיר
 יחיאל — בגין מנחם

יעקב לשעבר השר קדישאי,

ק1| |¥ |" ך ו ך ל  ששימש אחרונות, ידיעות עיתונאי 11^11 ו
/ ( ! של תיקשורת לענייני כיועצו בשעתו |1/1 1111 11/1 !

 בשבוע חגג המאושרים, כהונתו בימי בגין, מנחם ראש־הממשלה
 בהפצצה דן הספר בלהבות. תמוז - סיפרו הוצאת את שעבר

 את לנשק הקפיד נקדימון העיראקי. הגרעיני הכור על הישראלית
קינאה. לא בכירה, פרקליטה זהבה, אשתו, אך היפות, המוזמנות כל

דפואד
יש

קבר
 בנימין חבר־הכנסת ■

מת בן־אליעזר (״פואד")
 כתושב בראשון־לציון. גורר
ה במושבת״הבילויים חדש

 לאחרון פואד פנה וותיקה,
 (״דוק") זאב הבילויים

ש ממנו וביקש מאירוביץ
 חלקת־אדמה" ״איזה לו יסדר

ב הייתי ״כשאני בראשון.
 ״לכם פואד, אמר עיראק,"

 תסדר אדמות. כאן היו כבר
חלקת-אדמה!" איזו לי גם

 שידאג לפואד הבטיח דוק
לו.

 פואד פנה חודש כעבור
 שאל ובבדיחות לדוק, שוב
 דוק שלידי החלקה עם ״מה

לעניין. דואג שהוא השיב

פואד
חלקה רוצה

דוק
חלקה מצא

 ודוק החלקה, על שאל פואד השניים, בין פגישה בכל ומאז,
בסדר. שיהיה השיב

 מה בסדר, ״זה לו ואמר לפואד, דוק פנה ימים חודש לפני
תקבל!" - שהבטחתי

לי, לרעייתו, סיפר בחלקתו, שמח פואד  יעביר דוק כי לו
יפה. וילה עליה לבנות יוכלו והם חלקה, להם

 מהחב- רשום מיכתב פואד קיבל שבוע, לפני והנה,
 מאירוביץ מר כי להודיעך ״הריני נאמר: במיכתב רה-קדישא.

 ראשון- של הישן בבית־הקברות חלקת-קבר לך הקציב
לציון."

25־70 הזה העולם־12
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