
 ,74ה־ בן ■וסו נ1 לשעבר השר הסניר זקן,־־ לא ״אג■אנשים
הזיקנה בנושא הטלוויזיה בתוכנית להשתתו נשסיוב

גלי מיסמו של אישורו 11
 בדיחות. מיספר הוליד כבר לי

 שר־האוצר כי מספרת מהן אחת
 למיס־ הסכים ספיר פינחס

 סודית תוספת תמורת רק מך
 הסכים לתוספת, בהתאם בו.

 ב־ נוספות להיאחזויות ספיר
ב — ובשטחים פיתחת־רפיח

מ בעולים יאוכלסו שהם תנאי
 לצוד מקווה הוא כך גרוזיה.

 גם אחת: במכה ציפורים שתי
 משה של רצונו את להשביע

 את בעתיד להחזיר וגס דיין
הגרוזינים. כולל השטחים,

 חנרי של היבחרו עם 11
 שר־החוץ לתפקיד קיסינגיר

 כתב יצא ארצות־הברית, של
 לחפש גלאץ יהושע במחנה

שהכי יוצאי־גרמניה ישראלים
שב פירט בעיר־הולדתו רוהו

אס אלזה באוואריה. מדינת
המתגו ,70ה־ בת ליאדן תר
 בתל־ לקשישים במעון ררת

 הנרי־היינץ את זוכרת אביב,
 אך בינוני, כתלמיד קיסינג׳ר
להי מאוד אהב זאת ״לעומת

 היה הוא בנות. בחברת מצא
 מעט, כשגדל בצמות. להן מושך
ה ברחובות לטייל מאוד אהב
 היה ותמיד בנות בחברת עיר

ארי שבהן.״ היפות את בוחר
כ העובדת אנטיין, אלה

 למדה במכון־וייצמן, מרכזנית
הע־ בבית־הספר קיסינג׳ר עם

מב תלמיד היה לא הוא אבל
 שחיה התרשמתי לא וגם ריק;
 תושב ואילו במיוחד.״ פיקח

 זוכר כיימן שמעון תל-אביב
 כ״מסור־ קיסינג׳ר, משפחת את

 מדי לבקר נהגה מאוד, תית
בבית־חכנסת.״ יום

 בבריכות, שביקר אחרי 8
 השבוע הגיע ובבתי-כנסת, בים

עי ראש לתפקיד גח״ל מועמד
 (מיל.) אלוף תל-אביב, ריית

 ב- להט, (״צ׳יץ״׳) שלמה
 שלו, הבחירות מסע מיסגרת

 ונזת־אביב. שבסלון לדיסקוטק
 נשא וצ׳יץ׳ הופסקו הריקודים

 נאומו, כדי תוך בחירות. נאום
 הרוקדים בין כי לו התברר
 ממתחריו: שניים גם נמצאים

ו מישגב חיים ערוכי־הדין
 חץ רשימת ראשי סער, צפי

 תל- למען צעירים (״חזית
 עברו הנאום בתום אביב״).

המ של ללובי ומתחריו צ׳יץ׳
 מאוחרת שעה עד הסתודדו לון,

בלילה.

מפ מישגב חיים אגב, ■
 שלו הבחירות מסע את סיק

ה בסוף נוסע ימים, למיספר
 שם לייצג כדי לפריז חודש

 ויעקב מהפור מיכאל את
 תל־ מכלא בזמנו שברחו רק,

 ביריות בארץ הסתבכו מונה
לברוח הצליחו שוטרים, עם

נן־אהוון יצחק
בקול־רם. ושוחחה כור מעובדי

 אברהם של ארונו ליד שעבר בשבוע שצולם בלתי־רגיל בצילום
 קבוצה עמדה הבניין ליד בתל־אביב. בית״כור ברחבת שהוצב הרצפלד

״1 ״שקט :וצעק המשוחחים כלפי ידו את הרים התרגז, בן־אהרון

 ברצינות כנראה לקח הליכוד, רעיון הוגהשוון אויק
(בת לנדאו חיים חרות ח״כ של דבריו את

הליכוד, הקמת על המשא־ומתן בעת התבטא לנדאו לידו). יושב מונה,

 בתמונות המכנסיים!- את לנו יגנבו ״הם כי החופשי, למרכז בהתכוונו
 לנדאו שקיימו העיתונאים מסיבת בעת שצולמו אלה, בלתי־רגילות

,חולצתו. את ומסדר מכנסיו חגורת את מחזיק אריק נראה ושרון,

 היה ״הוא נזכרת: היא ממי.
 להרגיז אהב ושובב, נחמד ילד
קונ מעשי ולעשות המורים את

המתגו שמעון, אלדד דס.״
לצרפ המורה היה בת״א, רר

 :קיסינג׳ר של ואנגלית תית
בהיש במיוחד בלט לא ״היינץ

 פעיל היה הוא בלימודים. גיו
להשת נהג בשיעורים, מאוד

לשא ולענות דעתו להביע תף,
להשיב. מה ידע כאשר לות,

 נעצרו לצרפת, בספינת־משא
 תחילה ונחשדו גנוב ברכב שם

 לשיחרור האירגון נציג ברצח
 אל" מוחמד בצרפת פלסטין

יינ החודש בסוף המישארי♦
 ו־ השניים, של גזר־דינם תן

 להקלה לפעול מקווה מישגב
בדיו•

 השבוע התכנסה כאשר 8׳
עם לדון כדי גח״ל הנהלת

הק בדבר המגעים את לחדש
ה לאולם נכנסה הליכוד, מת

 אריק של מזכירתו ישיבות
ו הרצפרג, מלכה שרון,
 הישיבה יו״ר פתק. לו מסרה

 בג׳נ- המפורסם בגין, מנחם
ל אותה הזמין שלו, טלמניות

 עזר בישיבה. ולשבת הצטרף
 לסיבה לב שם שלא וייצמן,

 לרגע, הדיונים הופסקו בגללה
ב הזו ההפרעה ״מה שאל:

 ״עזר, :בגין לו השיב ?״ ישיבה
 אותה תזמין חתיכה, נכנסה
 ח״כ התערב לידד.״ לשבת
רו אני ,.אבל :לנדאו חיים

 בגין: לידי.״ תשב שהיא צה
למ וכדי הישיבה יו״ר ״בתור

 פוסק אני חילוקי־דיעות, נוע
לידי.״ תשב שמלכל׳ה

הטלוויזיה תוכנית עורכי 8'
ה ששודרה השלישית השעה

 ניצבו הזיקנה, בנושא שבוע,
ש מי כל קשה: בעייה בפני
 סירב. — זקן בתור אליו פנו

 שהיה מי היה המסרבים אחד
 שר-המיסחר־והתעשייה בזמנו

 בן יוסף דפ ושר־המישפטים
 לא ״אני לסירוב: נימוקו .74ה־

 ב־ ממני שמבוגר מי כל זקן.
זקן.״ הוא שנה, 15

בטל הראשוני הסיכום 8׳
 הבחירות תוצאות של וויזיה

 שודר ולא במעט להסתדרות
 בניין של מנהל־המשק בגלל

 מפיקי בתל־אביב. הוועד־הפועל
החד מחלקת מנהל התוכנית,

ני אלי וסגנו גיל צפי שות
 זמני אולפן להקים רצו סן,

 של השביעית שבקומה באולם
 להם, סירב מנהל-חמשק הבניין.
 במקום, השולחנות כי בטענה

 מחוברים פורמייקה, המצופים
 כדי אותם יפרקו ואם לריצפה,

עלו הם לאולפן, מקום לפנות
 רשות בישיבת להתקלקל. לים

 הטלוויזיה של הבכיר הסגל
 להם יאפשרו לא אם כי הוחלט,

 ישדרו לא — באולם להשתמש
תו של הראשוני הסיכום את

 איום אחרי רק הבחירות. צאות
מה חלק :לפשרה הגיעו זה

לא. חלק יפורקו, שולחנות

 בעברית התוכניות מנהל 8
 הרון הירדנית, בטלוויזיה
 בארץ, ביקור שערך מחמיר,

 כי לירדן, שחזר לפני התוודה
יש על חשוב אחד דבר למד

 לעשות מוכן אחד שכל ראל:
ב יופיע ששמו כדי דבר, כל

עוב כי עוד סיפר הוא עיתון.
בי התחרו השידור רשות די

 כדי איתו׳ להיפגש כדי ניהם
 על אחר־בך להדליף שיוכלו

ש מתברר לעיתונות. הפגישה
 של והפגישות ההצהרות כל

בעיתו שפורסמו כפי מחמיד,
כש לו. הזיקו הישראלית, נות
 בטענה שם נעצר לירדן, שב
 עם חשודים מגעים ״קיים כי

ישראלים.״ גורמים

 ב־ על אל־ חברת עובדי 8'
בו הופתעו בלוד נמל־התעופה

מנכ״ל את לראות אחד קר

1880 הזה העולם6


