
תיק בל״ השר
הממשלה ראש של בתיק

 ונורית קינן עמוס של הצעירה בתסקינן שלומציון
 משלל ההצגה את גנבה גרץ,

 ביער האחרונה בשבת שנערך השלום פארק בהייד שנאמו האישים
 הסכימה לא בשירה, רוט חנה הנמרח עם שהופיעה שלומציון, מן. ש בך

 אביה אחר־כך עלה וכאשר בעיניה, חן שמצא המיקרופון על לוותר
הקהל. של לצחוקו המיקרופון, את ממנו לחטוף ניסתה לנאום, עמוס

 ביום הטלוויזיה צופי ■
 לראות נדהמו האחרון חמישי

 ישראל השר־בלי־תיק כיצד
 בתיק־הניירות ומחטט וגלילי

 גולדה ראש-הממיש׳לה, של
שי שידחה הטלוויזיה ומאיר.

 בה הכנסת, מישיבת ישיר דור
 התפטרותה, על !מאיר הודיעה

ר להיות המשיבה והמצלמה  מכו
 לאחר גם אולם־המליאה על גת

 11 בשעה הישיבה, שנסתיימה
האחרו השניים לערך. בלילה

 המליאה באולם שנשארו נים
 דבין יצחק שר-ד,עבודה היו

ש לאחר גלילי. והשר־בלי־תיק
או ביניהם, ערה שיחה ניהלו

 ׳לשמוע, הצופים יכלו לא תה
 מהאולם. יוצאים שניהם ניראו
 מושבה ליד גלילי עבר בדרך
הת ראש־הממשלה, של הריק
ש בתיק־הניירות לחטט עכב
 והמשיך השולחן, על מונח היה

 שיידע מפלי בדרכו, !אחר-כך
הי, בשידור מצולם הוא כי

 ששבר !מה כי מסתבר 0'
 ראש־ את והביא הגמל גב את

להת צאיר גולדה הממשלה
הפגי דווקא היה לא פטרות,

 מיפלגתה, חברי מצד בה עות
 ההתפטרות הודעת לא ואפילו

 אהרון שר־התחבורה של
 עליה יאשר יריב, (״אהרלה״)

 ה־ בסוף השר מקורבי הדליפו
 שלושה דווקא לכך גרמו ׳שבוע.

שלו אחד. ומשורר פרופסורים
 אפריים הם הפרופסורים שה

 ל־ מועמד שהיה מי אורגה
 בני,מין המדינה, נשיא ׳תפקיד

 והמשורר יעכץ, וצבי אקצין
 התבוננה גולדה גורי♦ חיים

 השתתפו ,בה מוקד, בתוכנית
אי אשר הפרופסורים, ,שלושת

 במתנגדיה דווקא ידועים נם
 היא ,אותו הקו כמיתנגדי !או

!מ וזועזעה במיפלגיתה, מייצגת
 כי הסכימו השלושה שכל כך

 היה לא ואם להתפטר. עליה
 בבוקר למחרת הרי בכך, די

 של רשימתו את1 בדבר קראה
 פעמים הגדירה אותו המשודר,

 חיים המצפון״, כ,״׳איש •רביות
 יכי קבע הוא אף ,אשר גורי,
להתפטר. עליה

 כבר חיל־האוויר מסוקי ■1
 סוור, :רבים בתפקידים שימשו

מ אך צילום. הצלה, התקפה,
 בחדר- שימשו לא עדיין עולם

 ליום עד כלומר — הלבשה
 :שיר־הביטחון, האחרון. ׳חמישי
 את עזב אשר דיין, משה
 לבוש כשהוא הכנסת ישיבת

 יעל כך עלה ועניבה, בחליפה
 לקריית־ אותו שהטיס המסוק,
 ו־ במקיום־הרצח לבקר שימונה

ה כשירד בטלוויזיה. ׳להצטלם
 בקירייית-שמונה, מהמסוק שיר
 במעיל־האקי לבוש היה הוא

 מם- שלו. ההיטלמאכר ובכובע
 לקחו דיין של עוזריו כי הבר

 את בירושלים ׳ממכוניתו עימם
 החליף והשר החאקי, פריטי
העיירה. יאל הטיסה בעת בגדיו

 גולדה . ראש-ד,ממשלה 1
 שעות ■רוב משך ישבה ,מאיר
ה חמישי ביום בכנסת, הדיון

 במשך המליאה. באולם אחרון,
 ישבה השעות שיש כל בימעט
 הממשלה, שולחן ליד בודדה
,מע רק אשר ׳לנאומים האזינה

 רק בשיבתה. דיברו ומהם טים
 ח״כ של הקיצוני נאומו יפעת

 למיזנון, יצאה תמיר שמואל
 חברים למיספר סקנדל וערפה

 כרגיל. שם, שישבו ממיפלגתה
 פינחס שר־האוצר אל בפנותה

 רבין, יצחק שר־העבודה ספיר,
 ח״כ צדוק, חיים שר־המ״שפטים

 המישמרת ומזכיר שריד ווסי
 יחיאל מפלגתה של הצעירה

 ״כאשר אליהם: צעקה לקט,
 בפנים, שם, אותנו משמיצים

 ולעזור להיכנס יכולים לא אתם
 בגלל אשר ילקט, יחיאל ?״ קצת

 הוצב לא גולדה שהטיילה הווטו
 מועמדי ברשימת ■ריאלי ;במקום

 הוא כי לגולדה הזכיר המערך,
 לא ׳ולכן פלל, הבר־כנסת ואינו
 ולהגן למליאה להיכנס יוכל

״אפי :גולדה לו השיבה עליה.
 לא כנסת, יחבר היית אם לו

לשם.״ נכנס היית

 אריק (מיל.) אלוף ח״כ ■
ן ו ר  ה־ מכונית את החליף ש
 במכונית שלו הגדולה דודג׳
אולם אלפא־סוד. מסוג קטנה,

 לא הקטנה המכונית כי מסתבר
קי מאוית לגמוע משרון מונעת

 עשה, שרון ;בחודש. לומטרים
האח השבועות חמישה משך

 — קילומטרים אלף 11 רונים
בממוצע. ביום, קילומטרים 300

 הקריה בית־קפה בעל ■
כא השבוע, התרגז בתליאביב

 בשלבים יפהפייה, אישה שר
 תפשה הריונה, שיל .מאוחרים

 משך שלו שבקפה הטלפון את
 לגשת כשרצה רצופה. חצי־שעה

 עצר שיחתה, את ולהפסיק אליה
 בית־הקפה !מאורחי אחד אותו

מוע היא אותה, ״עזוב בדרך.
 ראש־הממ־ ׳אשת להיות מדת
״שליה  אופירה זו היתה אמר. !

, ץ כ האי אחד של רעייתו ;
;כמוע השבוע שהוזכרו שים

 ראש־הממשלה, למישרת מדים
יצ וועדת־יהח׳וץ-יוהבימיחיון, יו״ר
גבון. חק

■ כש עצמו, נבון ואילו י
 הכנסת במיזנון השבוע נשאל

 אם רפ״י, חטיבתו עם יילך אם
ה !תשובה השיב ,פילוג, יהיה

 ״רפ״י פנים: לשתי משתמעת
ה בחייה. שגיאות שתי עשתה

וה ממפא״י, שיהתיפלגה אחת
אליה.״ שחזרה — שניה

ש בינלאומית בפגישה ■
 גרם ברומא, מכבר לא נערכה

ש ומי תנועיות־השלום, איש
 יולין־ נתן לח״י ,מפקד יהיה

׳ב בינלאומית. ׳לתקרית מור,
ה את ילין־מור ציטט נאומו

 ״אני העתיקה: הלטינית מימרה
׳מבי הם כאשר מהיוונים מפחד

ך תירגם כש מתנות.״ אים לי  י
 נעלב לאנגלית, הפסוק ;את יסור

 שהיה היווני-קפריסאי הנציג
ש הנואם, בפני !ומחה במיפגש,

בפניו. להתנצל נאלץ

י רוצה מה ■ פ ו , י ד י ר  ש
׳ה ׳מיפלגת שיל הטרדן הח״ב

ב קיבל זו שאלה על ? עבודה
 עיריית ראש האחרון שישי יום

גי, ידסן? חיפה, מו ל  תשובה א
 ראש־ עם ששוחח בעת בדורה.

 בטלפון, מאיר גולדה הממשלה
גם ״גולדה, אלמוגי: לה אמר

״ירצו הם ראשך את  ,אמרה !
י מספר ״אתה גולדה: לו י  ל

בטלווי שריד יוסי את ראית
 לראיון התייחסה גולדה זיה?״

 את האחרון דרש בו שריד, ,,עם
ראש- מתפקיד התפטרותה

 רק לא ״זה :והוסיפה ממשלה,
 בהת־ ,״שולחיו גם זה שריד,
 סיגה,ם לשר״חאוצר, ייחסה

 כ־ ידוע שריד אשר ספיר,
ונושא-כליו. דוברו

מישרד־ מנכ״ל יכי ניראה ■1׳

אומנם, אישתו בלי ארצה, שעבר בשבוע חזרפיס צביסה
 הזמין אותה מרהיבה, סידרת־תנזונות עם אך

מיי, אידי של אמוגנם גם שהוא גרינגרס, קני החדש אמרגנו עבורו  גוו
צביקה עבור מתכנן פיק של אמרגנו לורנס, וסטיב סינטרה פראנק

לרשותו העמיד כך ולשם בואי, דויד הכוכב של זה דוגמית ״שאו״
צביקה, וצילום. תילבושות תפאורות, להעמדה, מומחים של ישלם צוות

לקצה, מקצה תדמיתו את שינה כי נראה התמונות שלפי
התחלה״. רק ו״זו רבות״ ישמעו ״עוד כי מבטיח

 אינו גיבתץ חנוך התיירות
 הציבורית מהביקורת ׳מתרגש

לי אלפי בתפוז נגד שהוטחה
 משלם־חמיסים חשבון על רות

ב ובמיסעדות־פאר. בבתי-ומל׳ון
 קול יכןשה ששר-חתיירות עוד

 בפני הביא בשבוע לעמוד אסור
 הכנסת של הכספים ועדת חברי

הכס ביזב׳וז את להסביר כדי
 בילו מישרדו, מנכ״ול של פים

 חג־הפסח יאת ורעייתו גיפתון
 מלת בארץ, ביותר היקר במלון

 אנשי ממתינים עתה קיסריה.
 אם לראות !מישרד־ד,תיירות

ה עבור מהמלון, חשבון יגיע
לוי ורעייתו. המנכ״ל של גי

 ׳תנועות־ מראשי אחד ■1
 דן הסרטים מפיק המחאה,
 ההפגנה לאתר תסתובב ארזי,
 ד,חמישי ביום התנועות שערכו
כ ׳משהו. מחפש ׳כשהוא שעבר

 הוא ימה ידידים אותו ששאלו
 ״׳איפה :לחם השיב מבקש,
 ולתנד. .פסיכיאטר למצוא יאפשר

שלימד,?״ עד,
 שי שמואל המנחה 9
העיתו בבורסת השבוע ביקר
ל ונטל בבית־סוקולוב נאים
 מבלי• טהמיזנון, עוגה עצמו

אכ ״אני בכך. הבחין שהמלצר
הת עוגה,״ שגנבת עליך תוב

 שראה העיתונאים אחד לוצץ
 ״רק העוגה. את לועס שי את

הת זד״״ !את לי !תעשר, שלא
 בעיתון !תכתבו ״׳אם שי, חנן

 לי יציעו תיכף גנב, שאני
!מיניסטר.״ להיות

19119 הדה העולם




