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מזרחי 11) כרמל י׳ועכ יזט־יז יצ׳ה סממן סי^ני

 הסופר זבה רב בכבוד 8!
במא עוז. עמום איש־הולדה,

 אותו כלל טיימס בניו־יורק סר
 בשורה לול! ריצ׳ארד המבקר

 העולם, סופרי -של הראשונה
 ונומאם מיילד, ;ודמן לצד

 ז׳אן כקט, פמואל פינצ׳ון,
 פטר גראס, גינטר ז׳נה,

 נאי־ קאלווינו, האכדקה,
 בורחס, דואיס חורחה פל,

 ואלכסנדר לסינג דודים
 הרשימה בראש סולז׳ניצין.

 גבריאל את המבקר הציב
מארקז. גארסיה

 הליכוד ישלוט זמן כמה 8'
הסו התשובה הנה ו במדינה

 יוד־ איך שנים. ארבע פית:
 בדקה שנתיים לפני ובכן, 1 עים

בע פאריסאית, מגדת־עתידות
 ההודוםקום, את עולמי, שם לת

 ה״כ של וכף־היד כתב־היד
 המערך, איש שריד, יוסי

 הפסקה תחול 1977שב־ וקבעה
או שלו. בקאריירה פיתאומית

 תתחדש שנים ארבע כעבור לם
 ל- אותו ותביא הקאריירה-

פיסגה.
 בקרב התעוררה בעייה 8
 בכנסת. הקטנות הסיעות חברי

 שוכנים שבה החמישית, בקומה
 בסך־הכל היו הסיעות, רדי ש מי

 מייועדים שהיו חדרים שני
בקדנ ואילו הקטנות. לסיעות

 סיעות־ שלוש יש הנוכחית ציה
 שולמית ח״כ של (ר״צ יחיד

 שמואל ה״ב של פ״ש אלוני,
 זז״כ של ול״ע פלאטו־שרון

ל הוחלט האוזנר). גידעון
 שר- ישב •שבו החדר את קחת

 הו* יגאל המיסחר־והתעשייה
ל פעם שייך שהיה רביץ,

 מחיצה בו להציב ע״ם, סיעת
 את עבריה משני ולהושיב

 החדר את אלוני. ואת פלאטו
 להעניק הוחלט יותר הגדול

 ריב פרץ האוזנר. לגידעון
 לבסוף סיעות־היחיד. ביו גדול
 למען הלוחמת אלוני, ח״כ קמה

 ״אני והכריזה: האשד., שיוויון
ד מגיע אז אשה.  זו טענה לי

השוביניס הגברים את שיכנעה
 משלה, בחדר זכתה ואלוני טים,
 נאלצים והאתגר פלאטו בעוד

המחיצה. עברי בשני להסתפק
 משלמים עדיין אנשים 8!
ה בהתערבויות הפסדיהם את

 גן־ציון הפירסומאי בחירות.
 סיעת דובר שהיה מי שירה,

 שילם השמינית. בכנסת ר״צ
 הכנסת במיזנון שעבר בשבוע

 לכתב- בקבוק-וויסקי, חובו׳ את
 אלימלך בכנסת, הטלוויזיה

 המערך כי טען שירה רם.
 יותר, המנוסה רם, ברוב. יזכה
 הליכוד. ניצחון לטובת טען

בחב שולחן אל הסבו השניים
 נכנס לפתע אלוני. שולמית רת

 ״על ד ושאל שריד יוסי למקום
 :רם לו השיב ז״ השימחה מה

 לכך ישיר באופן אחראי ״אתה
 יוסי, !״בבקבוק־וויסקי שזכיתי
 מערכת־הבחירות את שניהל

 מדובר, במה הבין המערך, של
 לי מגיעים כך, ״אם והשיב:

 לשולחן הצטרף הוא אחוזים.״
וויסקי. כוסות ושתי

ר שר־הביטחון 8׳  עז
 ה־ במיסדרונות עבר דייצמן
 שר־החינוך- פני על הכנסת

 ואמר המר, זבולון והתרבות,
 שר- שאתה השבתי ״שמע, :לו

 תחנך, הזמן בל אז חינוך,
 אני סמני. דוגמה קח תחנך!

 מצד הנה מאובטח. היום כל
 על־ידי מאובטח אני ימין

 שמאל מצד וגם שומר־ראש,
 שומר־ על-ידי מאובטח אני

 דוגמה הנותן שר אני ראש.
אישית.״

 וייצמן שניהל בשיחה 8׳
״תעשו :אמר מעוזריו, כמה עם

במסי מהאורחים אחדים ידי על הוגדריזין ״גאל
העול הספרדית הפדרצייה סערכה בה

 כל סבמסן מכיוון כהומפאטאל, בירושלים ״הילטון״ במלון מית
 את להביע בא ידיו הגילים. מכל בנשים מוקף היה המסיבה

 את שאירגן הפדרצייה מנשיאי מלל ריימונד הצעיר למליונר תודתו
 של מגוריו עיר ללוס-אנג׳לס נסע הוא הבחירות לפני המסיבה.

ד״ש. מיפלגתו למען נכבד כסף בסכום והתרימו מלל

 באותו בבדיכת־השחייה 81
 בחברת נופש, ניראה מלון

 לשעבר, השר־בלי־תיק אשתו,
האוזנר. גירעון ח״כ

 הטלוויזיה רשת אנשי 8
 :מאד טעסים וארו! ההולנדית

 דיין. משה שר־החוץ על
 אלקרכא־ בן המפיק לדיברי

 אישית, דיין, לו הבטיח נט
 בילעדי ראיון לרשת שיעניק

 כשר־החוץ, השבעתו עם מייד
 מן עתה מתעלם דיין אך

ההבטחה.
 אל- מצא נחמה־פורתא 8!

 ששחקנית־ בעובדה קרבאנט
ה כנקרופט, אן הקולנוע

 של דמותה את לגלם עומדת
ביק ,,בברודווי מאיר גולדה

 את לפניה שיקרץ מפנו שה
 אותו שזיכה גולדה, על סירטו

ה בפסטיבל בפרס־העיתונות
ב שהתקיים היהודיים, סרטים

 הגיע אלקרבאנט אשתקד. ארץ
 כך, לשם במייוחד לישראל

 שעבר בשבוע הרביעי וביום
 את השחקנית לפני הקרין
הסרט.
חל לשרור, שב השקט 81
 ראש־הממשלד.. בלישכת קית,

 ראשי- של הוותיקה המזכירה
חבושה, זהבה הממשלות,

 לעניינים הנוגע בכל טובה. לי
 מ־יש את אלי תשלחו צבאיים

 ייגאל את ולא פרם, עוז
 על יודע לפחות, פרס, ידין.

מדבר.״ הוא מה
 הכנסת במיסדרונות 8'

 ייגאל הפרופסור כי מתלוצצים
ל ייכנסו ד״ש וסיעתו ידין

 :242 סעיף פי על ממשלה
 ועל — סגנים שני שרים, שני

ארבע.
 כי מתלוצצים בכנסת 8!

 לוי דויד לשר־הקליטה הציעו
 בצ׳אד. ישראל כשגריר לכהן
 ״בצ׳אד :ההלצה לפי לוי, השיב
שמאל?״ בצ׳אד או ימין

 נכנס שבו הראשון ביום 81
בחו עיסו הביא ללישכתו, לוי
 עובדי לפני הציגה נאה, רה

 קרובת- ״זוהי ואמר: כה הליש
 פה תהיה והיא שלי, מישפחה

מזכירה.״
שכתו דוברים, חבורת 8:

 איבדו לכנסת מהבחירות צאה
 ב- ישבה מקומות-עבודתם, את

 עבר במקום הכנסת. מיזנון
ה הדובר הפטיר לוי. דויד

 הלאומי, הביטוח של מפוטר
 :מרוקאי במיבטא קול דגי

 המימשל לעתודת הפכנו ״אנחנו
החדש.״

 לאופוזיציה. הפכו מאז 8!
 לשעבר שרי־המערך מרבים
 שיחות ולנהל במיזנון ל״שבת

ל שר-המישטרה גם בטלות.
 אינו הילל, שלמה שעבר.

 ישב השבוע זה. מכלל יוצא
 ואמר •קבוצת־עיתונאים בחברת

 הצעה להגיש עומד ״אני :להם
ב נסעתי לסדר־היום: דחופה

 איך ושמעתי במכוניתי שבת
 לחופי־ קהל מכוונת המישטרה

 כזה שיהיה ייתכן לא הרחצה.
בפרהסיה!״ שבת חילול

ב השר־לשעבר הוסיף 8:
 דניאל דבר עיתונאי אל פנותו
 אצלך שחל רואה ״אני 'כלוך
 את תקפת פעם שינוי. איזה

 תוקף אתה עכשיו הקואליציה,
האופוזיציה.״ את
י הכלכלי הכתב 8׳ ג  צ

 שד- לפגי התלונן טימור
 על ארליך שימחה האוצר
 סימור: אמד דובריו. ריבוי

 שיהיו ייתכן לא תקין, ״במינהל
 נוחיות מטעמי דוברים שני

יידע לא אחד אף פוליטית.

שהתקיימה במסיבה הכבוד אורח היה 1111(1̂(1!
1■ י י ■  מלל, ריימוגד קיבלו פניו את ב״הילטון״. 1 *■*י '

 בגין אן. היפה ואשתו העולמית הספרדית הפדרצייה מנציגי שהוא
 ״אתה :למלל ואמר שמאל ועל ימין על נשיקות פיזר מאושר נראה

נאים״. בלים גם מבין שאני כמה ועד נאה אשה לד יש בר-מזל

 ומי המישרד, בשם מדבר מי
 לשני התכוון טימור בשמך.״

 ארליך, עימו שהביא הדוברים
 דובר שהיה פי טוויג, סמי

 אייל, וצכי בליכוד הליברלים
הסטודנ אגודת יו״ר שהיה ׳מי

תל-אביב. באוניברסיטת טים
 שר־ כי ■שחושב מי 8'

 לשעבר, המיסחר־והתעשייה
 את ממתן בר״לג, חיים

 מיפלגת כישלון מאז פעילותו
 בר- טועה. בבחירות, העמודה

 אגודת כנם את ואידגן יזם לב
 במלון ■שהתקיים הסוס, חובבי

 כנס באותו התל-אביבי. דן
 סוסים גידול על סרט הוקרן

 לגדל הציע ובד-לב ערביים•
 כאלה סוסים של חדש גזע

 אם י-ודע ״אינני בישראל.
 ארצה להביא מסכימים כולכם
 בר-לב, אמר נוספים,״ ערבים

 בסוסים, שמדובר זמן כל ״אך
 תהיה לא שלאיש מניח אני

התנגדות.״

 לוי של מזכירתם שהיתר. מי
 ויצחק מאיר גולדה אשכול,

שול את לפנות סירבה יכין,
 קלימוכיץ, יונה לטובת חנה

 מנחם של הוותיקה מזכירתו
 ממצודת- איתו שבאה בגין׳
ב לעבוד נאלצה יונה זאב.

 פיתדון. נמצא לבסוף עמידה.
 את פינה מזרחי -שאלי אחרי
ה מנהל־הלישכה עבור חדרו
הוכ קדישאי, יחיאל חדש,

 נוסף, שולחן זה של לחדרו נס
 באותו איתו יחד יושבת ויונה
 לראש־הממשלה יש כעת חדר.
מזכירות. שתי

 של לישכתו עם יחד 8•'
 גלילי ישראל השר-לשעבר

 לשעבר ראש־הממשלה ירש
 מזכירתו את גם רבין, יצחק

 דינה גלילי, של הנאמנה
נעים.
רוו הן המזכירות שתי 8
בידו- מתגוררת לבנה קות.
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