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לירות מיליון חמישה ארקין גיוקי

א ודאי אז החקלאות.  היה י
 מם.״ החורף יורד
 היתה במייוחד מדוכדכת י■
 זכתה היא כהן. גאולה ד״כ

 של לזה שווה קולות במיספר
 לתפקיד שמיר ־משה הסופר

הוח לבסוף אולם שר־החינוך,
 לשמיר התפקיד את להעניק לט

היחינוכי-יתרבותי״. ״ניסיונו בשל

 שהתקיים הדיון בעת 3
 הפלסטיני הפדאי על בכנסת

 דברו את נשא אכו־דאוד,
 ציוותי־ אלון. יגאל שר־החוץ
ציל וישראליים זרים טלוויזיה

 בידיו החזיק אלון והקליטו. מו
 מבעוד שהכין אחד נאומים, שני

 ממשלת כי ■תיקווה ובו מועד,
 אבו־ את תסגיר אכן צרפת
 במכונת־כתיבה, שהודפס זיאוד,
 השמיע, שאותו השני, ואילו
 צרפת. את בחריפות גינה ושבו
 נכתב הוא בכתב-יד. כתוב היה

 לפני ספורות דקות השר בידי
כש דוכךהנואמים, אל שעלה

 את לו העביר מעוזריו אחד
 החליטה צרפת כי ההודעה
אבדדאוד. את לשחרר

 שר־הקליטה כשנשאל 3
 על דעתו מה רוזן שלמה
רו מפ״ם, שמיפלגתו, העובדה

 וללכת מהמערך להיפרד צה
 ״לנו השיב: לבדה, לבחירות

 הרב עם טובים קשרים אין
 יקברו לא אותנו גורן. שלמה

הגדר.״ בתוך
 הפרופסור של להיטותו 3׳

 בכלי- להתראיין ידץ יגאל
 בדיחה כבד הפכה התיקשודת

 האחרון הסיפור העיתונאים. בין
 מכתבי אחד כי אומר ידין על
 הפרופסור אל התקשר צה״ל גדי

 תיעודית תוכנית הכנת לצורך
 ברגע אולם גיבעתי. חטיבת על

 צה״ל, מגדי מדברים כי ששמע
 רוצה מה ששמע לפני ועוד
בלהי ידין אמר הכתב, ממנו
 אתם מתי בבקשה, ״כן, : טות

להת מוכן אני לבואי רוצים
רגע.״ בכל ראיין
ה של ממשלת־הצללים 3
 לבדיחה השבוע הפכה ליכוד

 למיז־ כשנכנס הכנסת. במיזנון
 הורוביץ, יגאל ח״כ נון

 עיתונאים במה אליו ניגשו
 שר־ אדוני ״שלום, :אליו ופנו

 ״1 כבודו ׳שלום מה החקלאות,
 אוזן, אל מאוזן חייך הורוביץ
 ימונה אכן אם כי והבטיח

 הבאה, בממשלה כשר־החקלאות
 כולל הכנסת, עובדי לכל יביא

הורו ח״כ קרמבו. העיתונאים,
 המייצר המיפעל מנהל הוא ביץ

זה. ממתק
ח״כ מונה שבו ביום 3

 של רעייתו שהיא הצעירה/ הזמרתשמיו ו ת אס
שמיר, אפריים ״כוורת״, להקת יוצא

 איינשטיין ובצדק. איינשטיין. אריק הזמר אל הערצה מבטי שולחת
 זוכות בודדות מתחילות זמרות שרק הזדמנות, לאסתר נתן

מגיש. שהוא חדש פיזמונים בערב לצידו להופיע :בשכמותה

 של השני הצד מן דווקא — ההמונים להתעניינות לא־אכזב ומקור מוקד משמשדיין משה
 רמטכ״ל של הרומנטיים מעלליו על ארוכה סידרת־מאמרים פירטום לאחר הגבול.

 בית״ במיטת דיין ותמונת דיין, של כמאהבת המוזכרת שלומית, בשם בחורה (בתמונה: לשעבר צה״ל
 מן פרקים בפירסום סאעה אאחר המצרי השבועון החל הארכיאולוגית), תאונתו אחרי החולים

באנגלית. המקור של תירגום השיגו הנפוץ המצרי השבועון עורכי דרך. אבני — דיין של האוטוביוגרפיה

 תפקיד לכל נבחר לא טרה״,
 סגן- של לזה לא אף שהוא,

שר־המישטרה.
ארידור יורם ח״כ גם 8<

 בסוגר. כארי במיזנון הסתובב
 שר־ לתפקיד נבחר אומנם הוא

 פירסם כאשר אולם העבודה,
 ממי חברי רשימת את הארץ

ב שמו נשמט שלת־הצללים,
 הכתב כי חשב ארידור טעות.

 העיתון, של מפלגות לענייני
 לו, מתנכל ברזילי, אמנון
 לברר כדי זעדת־חקידה והקים

 כשהעורך, רק העניין. את
 כי לו הבהיר שוקן, גרשום

 נרגע, בדפוס, טעות נפלה
 המינוי כולל — ששמו בתנאי

למחרתו. יפורסם —

 צלם־ שערך במסיבה 3
 רוזנפלד אריה הטלוויזיה

עמי לכבוד שבירושלים בביתו
 הנו־ כל הופיעו למיקצוע, תיו

 מחלקת־ במנהל החל כהים,
 וכלה שידון, דן החדשות

 סגד, ישראל הטרי בחתן
 רק בג׳ינס. לבושים כשהם
 שהיה מי כן*ישי, רון הכתב
ה בגרמניה הטלוויזיה כתב

 כשהוא למסיבה הופיע מערבית,
 בת מהודרת בחליפה לבוש

 בעניבה. וענוב חלקים, שלושה
ל בא הוא ■מדוע כשנשאל

 אנישי-הטלוויזיח, של מסיבה
 בוהמיים, כטיפוסים הידועים
 ״אני :השיב ■סולידי, בלבוש

 המילתחה את- לגמור צריך
שלי.״ האירופאית

 רשות מנכ״ל מיטיב, מתי 3׳
ל ליכני, יצחק השידור,

 נוהג שהוא בשעה ?־ חשוב
בינעירו בכבישים במכונית

 לו עוזרים ליבני, לדעת ניים.
 המכונית, של הטילטולים בכך

המנוע, של המרגיע הרעש

 שום במעשיהו אין דבריו
 ־ש״כל מפני בריאותיות, בעיות

כאן.״ ־נמצאת קופת־חולים
 השעה מבדיחות אחת 3!

 את שלח רבין שיצחק טוענת,
 כל את להחרים הסישטרה
 חברי־ההממ־ שבידי האקדחים

 על הגיב הבדיחה לפי שלה.
 : כרעם משה שר־העבודה כך

 בבית לי יש איכפת. לא ״לי
עוזי.״
 העיתונאי השבוע אמר 3

 ארצה שבא מרגלית, דן
 מבין לא ״אני :לביקור־מולדת

 אשר עם הזה העניין את
 יושב הייתי כשאני ידדין.
 היה לא הוא תו, אי ומדבר
 השיב !״מישפט לגמור מסוגל

 : שגיא יהושע העיתונאי לו
 כבר הוא הזה המישפט ״את

!״יגמור
אמי בינלאומית אווירה 3!

 החמישי ביום שררה תית
 היפואי במועדון־הלילה האחרון

 במסיבת־ זה היה כייאם. עומר
 פירסום מנהלי שערכו ההיכרות
 של מינויו לכבוד אריאלי
ה כ״איש שר יואל הבדרן
ה מיפעלי-הבירה של כירה״

 נשפכה שבו בערב, ישראליים.
 בין השתתפו, בוויסקי הבירה
 מיפעלי-הבירה, בעל השאר,
 מגכ״ל גולדמן, מורי הקנדי

 ״),(״בונד שמואל הכיפעלים
 ראש.מיש- בזמנו שהיה דרור

 באר־ ישראל של לחת־הקגיות
 הסופרסל מנכ״ל צות־הברית,

 (״מסקה״) יוסף (מיל.) אלוף
 דוזג־ רפי גדא דובר גבע,
 ואורי רוני אמנון, כדג,

 מישרד־הפיר- בעלי אריאלי,
התע מראשי רבים ׳ועוד סיום,
 גולדמן של לכבודו בארץ. שייה

 שירים בסידרת שר פתח הקנדי
בלילה. אחת בשעה אך קנדיים.

 והריכוז המתחלפים המראות
עצמה. בנהיגה המיכני
 טופז דודו המנחה 3

 בתוכניות שומעיו את משעשע
שתי סידרת־טלוויזיה להפקת

תע ושבמרכזה סל־כלא, קרא
ל מעשיהו״. ״התנחלות מוד
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 כשר־התח- שוסטק -אליעזר
 של ממשלת־הצללים •של בורה 3
ב במכוניתו התנגש הליכוד, ׳5

 בנס אך ויצא אחרת, מכונית
 ״ראש־ כך על הגיב פגע. ללא

 :ביגין מנחם ח״ב הממשלה״,
כשר־ אותו מינינו •שלא- ״מזל

הס וחפוי־ראש אבל 8׳
 אול־ אהוד ח״כ גם תובב

 כ־ עצמו את הרואה מרט,
ש אולמרט, הליכוד. ״עתיד״

 המנוח שר־השיכוו על־ידי כונה
ה בנאומו עופר, אכרהם

המיש־ ״דובר בכנסת, אחרון
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