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 לידת לבגוד בחגיגה השבוע התארחלסקוב חיים
 אריה אחרונות״ ״ידיעות בתב של בנו

 אמורה היתה החגיגה בתל״אביב. בבית־העיתונאים שנערכה אבנרי,
 אבנרי נידחה. עצמו שהטכש אלא ברית״המילה. טכס לרגל להיערך

 שהיה לסקוב, את הבכור בנו לפני להציג הזדמנות, באותה ביקש,
 פרץ מעמד, באותו שעבר הטרואמה בגלל אולי הילד, אולם סנדקו.

בתוהו, עלו סנדקו לפני להציגו אבנרי של מאמציו וכל בבכי,

 שהוגשה ארוחת־הבוקד ■
 שיירוס האמריקאי לשר־החוץ

 בישראל, ביקורו בעת ואנס,
יצ ראש־הממשלה של בביתו

ל ישראלית היתד, רבץ, חק
 מיץ־ הוגשו לאורח מהדרין.
 ביצים, משתי חביתה, תפוזים,

 רבץ, לאה ושמנת. ירקות סלט
 אומנם ראש־הממשלה, רעיית

 אך בארוחה, השתתפה לא
לש לחדר־האונל ירדה היא

 שר־ את והזמינה קפה, תיית
 לישראל לבוא האמריקני החוץ
רעייתו. עם יחד הבאה בפעם

 יועצו ישב פגישה באותה 81
 לענייני־ ראש־ד,ממשלה של

 לצידו פתיר, דן עיתונות,
 מישרד־ דובר עמיתו, של

 עוזר של תקן על שהוא החוץ,
 קאר־ הודינג לשר-החוץ,

 למינויו עד כי הסתבר צר.
 עיתון של עורך קארטר היה

 סיפר הוא במיסיסיפי. חשוב
 העיקרית בעייתם כי לפתיד

 הדרומיים, הממשלה אנשי של
 היא קארטר, עימו שהביא

 שעיתוני העובדה עם להשלים
 הזושינג־ כמו המיזרחי, החוף

 טיימם, והניו־יורק פוסט טון
 גילה כן חשובים. עיתונים הם
 הנשיא, לבין בינו יקשר כל כי

 אלא אינו קארטר, ג׳ימי
 הודה זאת עם יחד אך מיקרי,

 ובהחלט טוב, הוא השם כי
לפניו. הולד

 פרש כאילו השמועות 8!
 מאת״ר זוהר אורי הבדרן

 הופרכו רביו) תומכי (אזרחים
 כמאתיים האחרון. השבת ביום

 ואנשי־ אנשי־סרטים שחקנים,
צוו במועדון התכנסו בוהמה,

 להביע כדי בתל-אביב, תא
ראש־ד,ממש עם הזדהותם את
 אולפני מנהל בהם בלט לה.

 (״אי־ יצחק המפיק הרצליה,
 ראש־הממשלה את קול. ציק״)

 עיתונות, לענייני יועצו ייצג
 עד־ נרגש שהיה פתיר, דן

 על לדווח שהחליט בדי־כך
 ל- טלפונית, מייד, המיפגש

ב היה רביו ,.ראש־ד,ממשלה
 לנצרת־עי- בדרכו שעה אותה
 להיפגש אמור היד, שם לית,

מ העבודה מיפלגת צירי עם
 הודיע הוא אולם הצפון. מחוז

ל לבוא זמן ומצא כי לפתיר
 להיפגש כדי צוותא מועדון

 היה. אומנם וכך תומכיו. עם
 יצחק קפץ לנצרת שנסע לפני
 לאוהדיו הודה למועדון, רבין

 גאה ״אני השאר: בין ואמר,
פולי ולא מדינאי שאני בזה

טיקאי.״

 שר־ של הבחירות במטה 8'
 שררה פרס שמעון הביטחון
ה השישי היום בבוקר מבוכה.
מ המטה, לאנשי נודע אחרון

 בשידורי־ להודעות האזנה תוך
יצ דאש־הממשלה בי ישראל,

 ב־ להתראיין עומד דבין חק
ה של בתוכניתו שידור־רדיו

 פירעון הפופולארי שדרן
ב נערך הראיון לב־ארי.

 היה ולא לב־ארי, של יוזמתו
 בין להתמודדות קשר כל לו

 ל- המועמדות על לרבץ פרם
 ־ אנשי אבל ראשות״ר,ממשלה.

 מציפים החלו הם נסערו. פרס
ב רשות-ד,שידור אנשי את

מתער הם כי טענו טלפונים,
 במים- הפנימיות בבחירות בים
 הם כי •וקבלו העבודה, לגת

 העדין״ ״האיזון את מפירים
 שהיו הלחצים, ורבין. פרס בין

 .שי־ הועילו, איומים, מלווים
 הוראה קיבלו דורי־ישראל

ב וכד, פרס. את גם לראיין
 הכתב נצטווה האחרון, רגע

 פרס את לראיין קיטל שלום
של השבועי המגזין עבור

בש ששודר שידורי־ישראל,
בת.

 הפורש, כור מנכ״ל 8
 נבוך ניראה עמית, מאיר

 בבית- שהופיע בעת מאד
 בתל־אביב המחוזי המישפט

 לטובתו כעד־אופי לשמש כדי
 עמ־ת ידלין. אשר ידידו, של

 ;;״ האנשים לעבר פלט החיוור
התנצ של בנימה אותו, סבבו
הפ •שזאת יודעים ״אתם : לות
ב נמצא -שאני הראשונה, עם

 אחד לעברו קרא הזה?״ בניין
רא פעם י-ש ״תמיד :הנוכחים

!״ שונה
 מפלגת ועידת כינוס ערב 8

ל המטה דובר פגש העבודה,
ב פרי, יורם רבץ, בחירת
להז ״אפשר עתונאים. קבוצת

 ?״ למסיבת־הנצחון אתכם מין
 לו השיב בחיוך. אותם שאל

 ״יש :במקום בו מנוסי דידי
 ניצחון למסיבת הזמנה כבר לי

לשניה!״ גם תביא אז אחת...
 שבו בכנסת, נאומו בעת 8!

שר־ד,חי התפטרות את דרש
 ידלין, אהרון והתרבות נוך

 של ועדת־ד,חינוך יז״ר הופסק
 כץ, אברהם ח״כ הכנסת,
 יושב־ על־ידי אחדות •פעמים

ישע ישראל הכנסת ראש
 ״כבוד כץ: קבל לבסוף יהו.

 תפסיק אולי !היושב־ראש
 ?״ מורה כמו אלי להתייחם

מת לא ״אני ישעיהו: השיב
 אני מורה, •כמו אליך ייחם

 שוטר- כמו מרגיש בסך־הכל
תנועה.״
המפד״ל סיעת במישרדי 8

יהו ח״כ את חיפשו בכנסת
 היה שאמור כן־מאיר, דה

ש דחופה בישיבה להשתתף
 הסיעה מזכיר במפתיע. כונסה
 עורך־הדין בה, החיה והרוח
 שר־ אל ניגש האן, אריה

 המר, זבולון הסעד-לשעבר
 את ראית ״אולי אותו: ושאל

 מניה- המר השיב בן־מאיר?״
 סוף־ נחטף הוא ״אולי וביה:
סוף.״

 הזה העולם גיליונות 8'
 כמוצגים באחרונה משמשים
בש הכנסת. ועדות בישיבות

ה בגיליון השתמש שעבר בוע
 אולמרט. אהוד ח״כ עיתון
 לביקורת־ הוועדה ישיבת בעת

לישר בחברה שדנה המדינה,
כת מתוך אולמרט ציטט אל,
 בנושא לביס יגאל -של בתו

 נשאל כאשר לישראל. החברה
 מצטט, הוא מהיכן אולמרט
 להודות, לי קל ״לא השיב:

7 הזה.״ העולם מתוך אבל
 ציטט פעיל מאיר ח״כ 8!
 אלץ, יגאל שר-החוץ, את

 לו אמר הכנסת. בימת מעל
 נטפל אתה מה ״באמת, אלון:

 !ממך להשתגע אפשר ? אלי
מ ציטוט להיות יכול לא זה

 יותר קצת שלי הלשון דברי,
עשירה.״

 האדריכל של בביתם 8!
 תמיר אברהם הירושלמי

 ק ימין־ שבשכונת רוני, ואשתו
 חוג- התקיים בירושלים, מעיה
 הפרופסור בהשתתפות בית

 נפתח שבו ביום ידץ, ייגאל
 חוג ידלין. אשר של מישפטו

בת להתחיל היה אמור הבית
 ציל־ לתשע בעשרה בערב. שע
ש מבין ״אני ואמר: ידין צל
 וחצי. בתשע להגיע יכול אני
 יד- הוא הערב כוכב אז, עד

לץ.״
גוט (״חיליק״)יחיאל 8'

ש שר־המישפטים, עוזר מן,
 טען בחוג־הבית, הוא גם נכח

 כבר ידץ ייגאל ■כי לאחר־מכן
 בהרכבת ועוסק בחדרו מסתגר
מלגו. — ממשלה

 * תל-אביב, עיריית דובר 8!
ב ניראה שפירא, עמיקם

 שלם יום במשך שעבר שבוע
 אוזן. אל מאוזן מחייך כשהוא

 ד,שימחה מה על כשנשאל
 לשואלים ״התגרשנו.״ השיב:

 כיצד אותו ששאלו הנדהמים,
 דאש־העיר, את עוזב הוא זה

בד להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 .השיב הבחירות, לפני יוק

את לא אני י״מצ׳יצ׳ עמיקם:
 מאש־ התגרשתי לעולם, גרש
 משך נשוי היה עמיקם תי.״

ש לסטודנטית שנים ארבע
 בן לו שילדה אסתי, שמה

שלוש. בן כיום שהוא מיקי,

 מניצחונה נאים רווחים 8
 של הכדורסל קבוצת של

 אלופת על תל־אביב מכבי
ה ספן עשה ברית־המועצות

ש־ בימים נתן. אייהי שלום

 כפרה לאחיה שבניגוד ידלין, אשר של אחותוהוי שרה
 עם נגדה שהועלו בהאשמות שעבר בשבוע

 כדי בית״המישפט בדיוני ההפסקה את ניצלה מישפטח, פתיחת
 (״מוטי״) מרדכי עורך״הדין פרקליטה, בחברת במיזנון להתרענן

 המזנונאית לשלם. שכחה ממקומה הרי שרה (משמאל).בשקמה שורר
גנבים!״ הזאת המישפחה כל ״ואללה, :מישפטה את מייד חרצה
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