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חיבוק־אב. אותו חיבק בתל־אביב, שנערכה במסיבה פגש אותו ,4 לול

 האמריקאי העסקים איש ■
 לארץ שעלה סטרזם, ,כיל
 והעוסק חודשים מיספר לפני

יק תמונות במכירת כתחביב
 כיצד השבוע סיפר ערך, רות

 את הכלים מן להוציא הצליח
 ביל ג אכן אכא שר־החוץ

 של הרצאות סידרת אירגן
הת של הקייץ למחנות אח״ם
 בארצות־הברית, הציונית נועה

אמו המרכזית ההרצאה כאשר
 אבן. אבא של להיות היתד. רה
 סעד ההרצאה לפני קצר זמן
 שהיה איתן, ולטר עם ביל

שג משרד־החוץ, מנכ״ל בזמנו
 והמשמש בצרפת ישראל ריר

ש רשות־השידור, כיו״ר היום
 בארצות־הב־ עת >ןותה ביקר
בפתי סטרום קם כאשר רית.

 שר־ את להציג ההרצאה חת
 אם ידע ולא התבלבל החוץ,

 הציגו לכן איתן, או אבן זהו
 לפניכם שירצה ״האיש כך:
 ולכן חשוב איש הוא עתה
ה אבן, איתן, חשוב. לא שמו

ש מה העיקר דבר. אותו כל
 בשר* פגעו דבריו אומר.״ הוא

הר נשא ממקומו, שקם החוץ,
מ ברוגז והסתלק קצרה צאה

המקום.

 שר* עם טובים קשרים 8'
עוז ספיר, פינחס האוצר

 לצלם אבל בדרך־כלל. רים
עז לא רוט, יוסי העיתונות

ה של הפרוטקציה אפילו רה
 מרכז בישיבת זה היה שר.

ב שהתכנסה העבודה מיפלגת
כ בתל־אביב ארלוזורוב בית

 המיפלגה מועמד את לבחור די
 אחרי המדינה. נשיא לתפקיד

ה חברי ירדו הפתיחה, נאומי
התח שבקומה לאולם מרכז
 את להטיל כדי בבניין תונה

ש לקלפיות הבחירה פיתקי
ניצ לאולם בכניסה שם. הוצבו

 נתנו ולא קשוחים סדרנים בו
 רוט יוסי להיכנס. לצלמים

 כאשר האולם דלת ליד עמד
 ״למה :ושאל ספיר לידו עבר
יו לו השיב ?״ נכנס לא אתה

להי לצלמים נותנים ״לא : סי
 את חיבק שר־האוצר כנס."
 אותו משך הצלם, של כתפו
 ל־ אומר כשהוא פנימה איתו

אי הוא בסדר, ״זה סדרנים:
את שיכנע לא הנימוק אך תי.״

ה יוסי את שזרקו הסדרנים
חוצה.

 על מדברים כבר ואם ■
 אז ספיר, פינחס עם קשרים
 של המשפחתיים קשריו למרות

 השר, עם נכון יצחק ח״כ
ה מושכי מראשי ספיר היה

 נגד הקלעים מאחרי חוטים
מוע והצגת נבון של בחירתו

 אפרים פרופסור של מדותו
 קרוב־ הוא ספיר קצ׳לסקי.

 של אשתו של רחוק משפחה
 לשעבר נכון, אופירה נבון,

או .1956 צברית ארז אופירה
כ א של בת־דודתו היא פירה
 פינחס של חתנו טל, רחם
ספיר,

 סגן ערך שעבר בשבוע 8
 אלון יגאל ראש־הממשלה

הירושל בביתו פורים מסיבת
ב שהשתתפו הזוגות 37 מי.

 אלף אחד כל שילמו מסיבה,
 להשתתף הזכות תמורת ל״י,

 אלון תרם הכסף את במסיבה.
 לא צדק. שערי לבית־החולים

הרא .החלוצי המעשה זה היה
 ראש־הממשלה. סגן של שון

יג נוהג האחרונים בשבועות
ב וישיבות פגישות לקיים אל

 בתל- הנזיגדל מלון של סאונה
בעי נערכות הפגישות אביב.

 הבוקר בשעות שישי בימי קר
 בארו־ גם ונמשכות המוקדמות
ה בחדר השר של חת־הבוקר

 הזכות תמורת המלון. של אוכל
 יגאל אין שם, אותו לראות
תרומות. שום דורש

 של לשעבר המנכ״ל ■
אשכ הילל מישרד-הקליטה,

 כחודש לפני שהתפטר נזי,
למש מוסמך הוא מתפקידו,

 שבועיים לפני וכלכלה. פטים
 עורכי־דין משרד אשכנזי פתח

הראשו בימים כבר בירושלים.
 מיש* ופתח קליינטים הוצף נים
בתל־אביב. נוסף רד

 שר־הקלי- של בקיבוצו 0
 נשמו שריד, פלד, נתן טה

ה חזר כאשר לרווחה השבוע
 מניה אשתו, עם יחד שר

הסי בבריטניה. מסיור פלד,

 על האחראית• היא מניה בה:
מע בקיבוץ, הקוסמטי המכון

 החברות. פני את ידיה במו סה
טו מחליפה, שהשאירה למרות

 שריד בקיבוץ החברות ענות
אשת־השר. של ידיה כמו שאין

מר מזכירות בישיבת 8
 השתתף בה הקואופרציה כז
 יצחק ההסתדרות מזכ״ל גם

מרכז יו״ר העלה בן־אהרץ,

 את זיו, ישראל הקואופרציה
עוז שמקבלים התשלום שאלת

 זה לעומת מהמשק, קיבוץ בי
 קואופרטיבים. עוזבי שמקבלים

 בקריאת־ הנוכחים אחד שאל
 ״כמה בן־אהרון: את ביניים

 מקיבוצך, מקבל אתה היית
 את עוזב היית אם גבעת־חיים,

 בן־אהרון לו השיב המשק?
 :הנוכחים של צחוקם לקול
 כסף הרבה משלמים היו ״הם
ממני.״ להיפטר כדי
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אומרת. היא בעיני,״ מוצאות־חן גבריות ״חליפות הפרטיים. בחייה גם אותם לובשת אלא צועיים,

 הרמטכ״ל של פגישה על 8
 עם אלעזר (״דדו״) דויד

 כתב סיפר ברמת־הגולן, חיילים
 שקדי: חיים נח״ל במחנה
 ה־ בפני התלונן החיילים ״אחד

יחי את שלקחו על רמטכ״ל
 בירושלים מסידרת־חינוך דתו

 דדו לו השיב לשדה. חזרה
 גנרל פעם היה ,היה בסיפור:

 שיריון פלישת שתיכנן ידוע
 הצטרף גנרל אותו רבת־היקף.

 להיות כדי בשדה, לכוחותיו
לפ ממש אבל בפלישה. איתם

 הודעה התקבלה השין, שעת ני
 נרעש הכוח הפעולה. לביטול

 לא הוא אך הגנרל, גם וכן
 סגנו. של הפקודה את ביטל
 אמר, ,העצבים, במרכז ,הוא

 מה טוב יותר יודע ,וכנראה
קיבלתם :הנימשל ,מתרחש.

 הצפון. פיקוד מאלוף פקודה
 כאן ואני העניינים במרכז הוא

ב יודע הוא בשדה. איתכם
שהחליט.״ מה וודאי

 אחרונות ידיעות עורך 1
 עמד דוזנכלום, הרצל ד״ר

 במערכה ארוכות שנים במשך
 לעיתונו מלהכניס ומנע כבדה

 כלא- בעיניו שנחשבו ביטויים
מקו שהם למרות מכובדים,

 המדוברת. בעברית כיום בלים
הדוקטור נשבר השבוע אבל

המ בקטע שלו, היומי ובטור
 שב- א״י איפה הצגת את שבח

 מרגלית, מאיר של כיכובו
 ,אבס־ ״לא :השאר בין כתב

 ופוזר, זר תירגום ולא טראקט׳
 עצמי׳ שבזיהום ציחקוק ולא
 פנינים ועוד ו,זין׳ ,,תחת ולא

 הממום־ האוואנגארד מתוצרת
יש — פשוט אלא שלנו, חר

ועין.״ לב מושכת ראל

מו לעורך, שמותר ומה 8
 זיוה הטור לבעלת גם תר

 על סאטירית ברשימה יריב*
 המכיל התמסרות, החדש הספר

 שכתבה האהבה מכתבי את
 לסופר חב־טוש, חבצלת

 זיווה המציאה שדה, פנחס
 בונאפרטה פינחסון של מכתבים
 ״על :כך אותם וסיימה לרקפת,

 אותי, לגלות לנסות אשה כל
ב שלה. בגבר פין־חסון, את

ה אני זה, ומנוון רקוב עולם
 באשר האשד, של היחידי סיכוי
 הבועל- אני האל! אני היא.

 השדיים הרחם, גואל הגואל!
 פינ־ הקדוש! השילוש והתחת,

פונאפרטה.״ חסון

 רשות* מליאת ישיבת 8
ש בשבוע שהתקיימה השידור

 התקציב להצעת הוקדשה עבר,
 לחבר .1973 לשנת הרשות של

 אברהם גח״ל ח״כ המליאה
 הטעויות נגד טענות היו כץ,

ה בחוברת המופיעות הרבות
 למשל, אחת, בטבלה תקציב.

 ל״י מיליון 10 של טעות היתד,
״יח כתוב: היה אחר ובסעיף

ל ל״י״, אלף 60 — עבודה סי
אל שלושת של סכום עומת

מט לאותה שהוקדשו ל״י פים
 התעניין שעברה. בשנה רה
יח בעד תשלום זה ״מה :כץ
הקפי מה ובכלל, ? עבודה סי

 בין בסכומים הזאת הגדולה צה
 את הרגיזו דבריו השניים?״

 רשות סמנכ״ל החוברת, עורך
שני מיטל, אהרון השידור

 לתוך להתפרץ פעם מדי סה
 בקול כץ לו אמר ד,ח״כ. דברי
״תר קטן: לילד כמדבר איטי
ב ותדבר יפה תתנהג אם אה,

 אגמור, שאני אחרי אז נימוס,
ש הטעויות את להסביר תוכל

 ובתום השתתק מיטל לכם.״
 הכסף כי הסביר כץ, דברי
ל משמש עבודה יחסי עבור

לח מתנות טיולים, מסיבות,
דומים. ודברים גים

 לו התבלבלה הלשון 8
 הקאמרי לשחקן שעבר, בשבוע

 בהצגת המופיע גרגר יוסי
 הרפליקות באחת העונה. אלופי
 :הדמויות לאחת יוסי אומר
 ? בינתיים עשית אתה ״ומה
בש עיתונים.״ וקראת דפקת

 ״ומה :גרבר אמר שעבר בוע
 קראת ? בינתיים עשית אתה

עיתונים.״ ודפקת

השבוע פסוקי
 זאב שר־השיכון •

העבו מיפלגח במרכז שרף,
 של מועמדותו את בהציגו דה,
 המיס־ כמועמד נבון יצחק ח״כ
 המדינה: נשיא לתפקיד לגר,

במ ביותר הגדולה ״המעבדה
 באוניברסיטה לא נמצאת דינה

בטכ לא בירושלים, העברית
 וייצ- במכון לא אף בחיפה, ניון
הע מיפלגת במרכז אלא מן

בודה...״
על נבון, יצחק ח״פ •

מו לבחירת שקדמו המהלכים
 לתפקיד העבודה מיפלגת עמד

ו בחילה מרגיש ״אני הנשיא:
!״ סלידה




