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 סשס הדה ״ביגלל אטינגר: עמוס
עיתון,הארץ׳״ כל את לשרוף צריך לא

 במסיבת־סילווסטר במרץ רקד (במרכז) הליברלית המפלגה ח״בפלומין יחזקאל
 שהוא המהנדס, ובעלה צחר מיקי האדריכלית של בביתם שנערכה

 ומרק־ גבינות תוצרת-חוץ, משקאות הוגשו שבה במסיבה, צחר. משח טבריה, ראש־עיריית של בנו
דר. אליעזר צה״ל גלי איש בחברת רוקדת המארחת נראית מימין וחברה. כספים אנשי חגגו גולאש,

 באש עלו שבו ביום 8,
 הארץ, היומון של מחסני־הנייר

 חמפיק־פיז־ את ידידים פגשו
 האימ־ אטינגר. עמוס מונאי

שפ על שעלתה הראשונה דה
 הדה בגלל ״טוב, היתה: תיו

 לשרוף צריך היה לא בושם
 שלא למי העיתון!״ כל את

ה מבקרת בושם, הדה יודע:
 הארץ, של והטלוויזיה אמנות

 ביותר החריפים ממבקריו היא
אטינגר. ישל

 ל- היתר, עניין באותו 81
 הנחה מנוסי דידי לפיזמונאי

 ״אחרי אמר, ״עכשיו,״ משלו:
 התור יבוא הארץ, את ששרפו

ה שני ידיעות־אחרונות. של
 בלוח שותפים הרי עיתונים
הכפול.״

 בנימין הסופר־מהזאי 8!
 כינויים השבוע, המציא, קראי
 סיעת של חברות־הכנסת לשתי

 את •שהתפלגו. לשעבר, ר״צ
 גלאי כינה פרידמן מרשה
■ו לא־מרשה,״ ,״מרשה בתואר

כי אלוני שולמית את אילו
תרשו״לה!״ אל ,״שולה נה:
 של המדיניים הכתבים 8!

 נר־ משה אחרונות, ידיעות
הח צימוקי, ואריה דימון

משו שבועי מדור לפתוח ליטו
 ב־ נתקלו מייד בעיתונם. תף

שמו יופיעו סדר באיזה :בעייה
 מצאו הם 1 המדור בראש תיהם

 יופיע פעם אידיאלי: פיתרון
 ופעם נקדימון, של שמו ראשון

 התור. על־פי צימוקי, של שמו
 מנקדי־ מבוגר שצימוקי ומכיוון

ראשון. זה בכבוד הוא זכה מון,
 הוותיק, הימני הפרופסור '8!

 כי החליט אקצין, בנימין
ה של הנוכחיים המנהיגים כל

 ויש כישרוניים, אינם מדינה
 לאנשים ההנהגה את למסור

מפו ברשימה יותר. כישרוניים
 בדק אחרונות בידיעות רטת

 מימין רבים, שמות ופסל אקצין
 רשימה ערך ולבסוף ■ומשמאל,

ב הכישרוניים האנשים של
 אריק דיין, משה ימין:

 מנחם וייצמן, עזר שרון,
 בצד תמיר. ושמואל כנין
 איש רק מצא הבמה של ד,•שני

או אבנרי. אורי אחד: מוכשר
אקצין החליט ניתוח, אחרי לם

המת בילבד אחד אדם שיש
 בן גם שהוא מפני לתפקיד, אים

פרץ. יהושע עדות-המיזרח:
 פייר שכתב האקדמה 8!

 של דוברו שהיה מי סלינג׳ר,
ה לספר קנדי, ץ׳ג הנשיא

 ה- שכתבו ק., קשר ישראלי
 וג׳ודי ברמל חזי עתונאים
 התפרסמה שלא כימעט קיפר,
 כיום המשמש סלינג׳ר, בספר.

 החדשות שבועון של כתב־נודד
 הכיר שם ל׳אקספרס, הצרפתי

 הישראלי כתבו כרמל, חזי את
 לראשונה ישלח השבועון, של
 מוקלטת כשהיא האקדמה את
 מקארא־ סרט־הקלטה, גבי על

 נגנב הטייפ שבוונצואלה. קאס
 לאתר ניסו הספר מחברי בדרך.

אקד שיכתוב ,כדי סלינג׳ר את
 הסתבר אז אבל אחרת, מה
 הנשיא את מלווה הוא כי

 בפקין. במסעו פורר ג׳ראלד
 ■שעמדו לפני מיספר שעות דק

 מכבש אל הספר את להכניס
לק המחברים הצליחו הדפוס,

מפי טלפונית, האקדמה, את בל

 לפרים. בינתיים שחזר סלינג׳ר,
המס לספר, הוכנסה היא וכך
 הנרי של עלילותיו את פר

 במסעות־הדילוגים קיסינג׳ר
שלו.

 גולן מתי העיתונאי 8:
פרוטוקו הכיל אשר שסיפרו,

שהתנ שיחות על סודיים לים
 לבין ממשלת־ישראל בין הלו

הצנ על-ידי נפסל קיסינג׳ר,
מסי שעבר בשבוע ערך זורה,

 הארץ כתב ידידו, לכבוד בה
ש מרגלית דן בוושינגטון

 למסיבה לביקור־מולדת. הגיע
 רבים מישום־מה, הופיעו, לא

 שהוזמנו. החשובים מהאנשים
 במסיבה השתתפו זאת לעומת

 פיס, שי-מעון שר־ד,ביטחון
שר המר, זבולון שר-הסעד
ושר יעקובי גד ד,תחבורה
 אחד העיר קול. משה ד,תיירות

 שהשתתף הזרים, העיתונאים
 צריך ״לא במסיבה: הוא גם

 להבין כדי הראש את לשבור
 הסודיים המיסמכים הגיעו מניין
גולן.״ מתי של לידיו

ה חיקה מסיבה באותה 8׳
 יוסף מעריב, של המדיני כתב

 ■שר־הדתות את חריף, (״יוסל״)
שגר בדייקנות, רפאל יצחק

 מצחוק. להתגלגל לנוכחים מה
 אמר לצחוק, שסיים אחרי רק

 ״אני קול: משה שר־התיירות,
 שלועגים בסדר לא שזה חושב

בממשלה.״ לעמיתי

 אלון יגאל שר־החוץ 8!
 יהושע בשר-האוצר מתחרה

לאיחו הנוגע בכל רכינוביץ,
ל אלון הוזמן לאחרונה רים.

 מים- פעילי קבוצת בפני הרצות
 השרון. במחוז העבודה לגת

 השר היה אמוד ההרצאה לפגי
 בחברתם ארוחודצהריים לאכול

 משהגיעה אך הפעילים. של
 השר בושש הארוחה, שעת

 גבר שעה חצי !כעבור לבוא.
הח והם הנוכחים, של רעבונם

 אך הארוחה. אל לגשת ליטו
 יצהק כפר־סבא, ראש־עיריית

 לשר. שיחכו כך על עמד גלד,
כשנוכח מישעה, למעלה כעבור

ב עיניים עוטהזוהר אווי
 סילווסטר מסיבת

 הון לביאה האמרגנית של בביתם שנערכה
 את והיוותה ביפו, שילוח יוסף והשחקן

 השנה. במוצאי ביותר הגדולה חגיגת־האמנים
אליה. אשתו, בחברת בתמונת נראה אורי

פירחונית,' בחולצהגנן יונתן
נשיקת־ לנשק בחר

 נורית, לאשתו טובה, אזרחית שנה של חצות
ה בין היו השניים שפתיה. על לאו־דווקא

 שערכו במסיבת־הסילווסטר שבילו חוגגים
שילוח. יוסי והשחקן חון לביאת האמרגנית

 חאופנאית,יובל תמרה
למסי־ באה

רקו שחורה, בחולצה היפואית בת״חאמנים
 להתנשק הקפידה היא ושקופה״למחצה. מה
 והיתה שנח״טובח, לח איחל שרק מי כל עם

במסיבת-חבוחימה. חבולטות הדמויות אחת
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