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המרכז בישיבת ואי־השתתפות שוקולד של הר
 התנגדה ועדת־השרים 01

 משה ח״כ של סיפרו לפירסום
 חדסיין עם פגישותיו על דיין
 לפני טען דיין ירדן. מלך

 זר בעיתון ראה כי הוועדה,
 גגין מנחם שראש־הממשי*ד,

 פגישות היו ג־ פעם סיפר
 לו יתנו לא ואם חוסיין, עם

 יגיש הוא סיפרו את לפרסם
 זה איום בגלל לבג״צ. עתירה
 את לפרסם לבסוף לו הותר

הספר.

 סביב הרעש שקם אחרי 0!
 וע־ החליטה דיין, של סיפרו

 סיפרו את לצנזר דת־השרים
 תהליך־ על וייצמן עזר של

 חלקים מקצצת והיא השלום
מתלו עכשיו מתוכו. נכבדים

 של לסיפרו כי השרים צצים
״חצי־האמת״. יקראו וייצמן

 ביותר הכועס וייצמן, 0'
דפק ״דיין הגיב: כך, על

אדפוק אני אך בעברית, אותי

ס  רביו, רחל אחותו, !
 לכבוד מנרה מקיבוץ שבאה

 באותה השתתפה יום־ההולדת,
 הראשונה הפעם זו כי ישיבה,
 דליה בתו, למרכז. נבחרה

ב היא גם נכחה בן־ארצי,
ש חגיגת־יום־הולדת, אותה

 הביאו ידידיו בביתו. נערכה
 המינים. מכל שוקולדים לרבין

עליו. האהוב הממתק זהו
 ראש־הממשלה, אשת 01

 השבוע נכנסה בנין, עליזה
ורצ בירושלים לחנות־ספרים

 אוכס־ מילון את לקנות תה
 שהספר לה כשנאמר רד. פו

 אלבום לקנות רצתה אזל,
 הוא כמה שאלה היא היסטורי.

 210 שמחירו לה ונאמר עולה,
 יקר שזה טענה עליזה שקל.
ש ממנה ביקש והמוכר מדי,

 את שוב שיברר כדי תמתין
 ואמר חזר הוא האלבום. מחיר

 עליזה שקל. 195 מחירו כי לה
המחי־ כי על תמהה שילמה,
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 כי לו ורמזו אנשי״עסקים כמה אליו ניגשו הזדמנות באותה נתן•

 בשר־ יכהן לא הפועלים״, ״בנק מנכ״ל שהיה מי לוינסון, יעקוב
 כזו. ממשלה תקום אכן אם פרס, שימעון של בממשלתו האוצר

 שר״האוצר יהיה באמת מי בניחושים הזמן כל עסוק היה אמוראי
 בשולחן פרס שימעון ישב עת אותה כל פרס. של בממשלתו

ושוב. שוב שמו הוזכר שבהן השיחות את שקלט מבלי סמוך,

 כי מסתבר באנגלית.״ אותו
סיפ של האנגלית הגירסה את
 לארצות־ מכר כבר הוא רו

 לצאת הספר עומד ושם חברית,
בשלמותו. לאור

 חגג רכין יצחק ח״כ 0'
 .59דד יום־הולדתו את השבוע

 באותו למרס. באחד היה זה
 התקיימה אחרי־הצהריים היום

 המרכז של ראשונה ישיבה
 מיפלגת־העבודה, של החדש

כ האחרונה. בוועידה שנבחר
 מתנה איזו רביו נשאל אשר

 ביום־ההולדת, לעצמו העניק
 לישיבה הלכתי ״לא השיב:

החדש.״ המרכז של

 ועזבה ברורים, אינם כיום דים
הת שהלכה אחרי החנות. את

 האלבים עולה למעשה כי ברר
שקל. 165 רק
 אמר אכן אכא ח״כ 0!

 התנועה- כי הישיבות באחת
 לת־ הפכה הדמוקרטית־לשינוי

ועכ נועדדלשינוי־הדמוקרטיה,
 מיפ־ בלי שרים כשיש שיו,
 עץ לצמרת דומים הם לגה,
 אחד כי טען הוא גזע. ללא

ש הוא הממשלה ממאפייני
 למטוס־בלי־טייס. דומה מצבה
 חיים לח״כ הזכירו אלה דברים

 הבא: הסיפור את כר־לב
מעל טס פן־אס של מטוס

 כבים. החלו ומנועיו האוקינוס,
 כל כי לנוסעים הודיע הטייס

 יעברו לשחות שיודעים מי
 וכל המטוס, של האחורי לחלק

 יעברו לשחות יודעים שלא מי
 צנח כאשר הקידמי. לחלקו
ה שוב הודיע למים, המטוס

לשחות היודעים כל כי טייס

מח גם שהוא אבן אמר רות,
ר המצרי הנשיא את קה  אנוו

ת, א ד א ס ל־ ל מייד ועבר א
חיקוי.

 שפעם גם, סיפר אבן 01
 ב- דיין משה ח״כ עם ישב

ד,פ על עימו ושוחח מיסעדה,

 אבו־ ממישפט שלה רישומים
ב ערב מדי מופיעים חצירא

 סיפרה ג׳ודי בטלוויזיה. מבט
 בבית־המיש־ היחידה היא כי

 לה שיש הנחקר, מלבד פט,
 היא כך רק כי לעמוד, רשות
״ב עבודתה. את לבצע יכולה

סביבי מתגודדים הפסקה כל
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 אחרי מהגב). !מימין, (בתמונה גלילי ישראל יושב כשלידו ונאם בגין מנחם ראש־הממשלה ניצב

הטכס. כל במשך פנוי נשאר רבין שליד שהכיסא בעוד אלון, של אלמנתו ליד בגין התיישב הנאום

711111" 11)¥ 1 מיפ כאשר מאוד התאכזב הפירסומאי 11 1
1\ 1 1 ן כנציגה בו בחרה לא הליברלית לגתו [1/1 1

 עסקים, לרגל לגרמניה, נסע הוא רשות־השידור. של בוועד־המנהל
 רצח ידידו איש״עסקים. הוא שגם שטראוס, מיכאל את פגש ושם

 הסקי לעיירת עימו נסע סקי, של תלבושת לו קנה לעודדו,
 הורה למדריך מדריך־סקי. לו הצמיד ושם קיצביל האוסטרית

 לראשונה היה. וכך ימים״. שלושה ״תוך לגלשן אדמון את להפוך
מכך. נהנה ואפילו ופגע, סריטה ללא הקרח על אדמון גלש בחייו

לש יודע שלא מי ולכל ישחו,
 ש- לכם ״תודה אמר: חות

פן־אם.״ עם טסתם
 א,כי השדר עם בראיון 0!

 אבן אבא ח״כ גילה אתגר
 שדיבר בעת חיקוי. כישרון

 חיקה בן־גוריון, דויד על
כא הזקן. של קולו את אבן
 הוא אם אתגר אותו שאל שר

אח דמויות לחקות גם יודע

 אמר שלו. הפוליטית רישות
 מדבר? אתה ״מה דיין: לו

 במים- כאן יושבים אנחנו הנה
התפ או התפריט ואם עדה,
 בעיניך, חן מוצאים לא אורה
 ענה ? נכון ויוצא, קם אתה

 לא אני אבל ״כן, אבן: לו
הכיסא.״ את אתי לוקח

 ערב־ראיונות באותו 0!
שה־ דוגר, ג׳ודי גם הופיעה

שא ומבקשים אנשים הרבה
האנ מן חלק אותם. גם צייר
 לי מעירים מציירת שאני שים

 תווי־פניהם את ציירתי לא כי
ש ג׳ודי, שצריך.״ כמו בדיוק
 בסאו־פרנציסקו, אמנות למדה

 מאמריקה, חדשה עולה היא
 כמו מרגישה היא כי הטוענת

באלמו באה היא סינדרלה.
 מוכרת היא וכיום לאדן, ניות

עבודותיה. פי על ביותר
 גבאי, משה הנאשם 0;

 ידוע שר־הדתות, של יועצו
 השבוע, שלו. ההומור בחוש
 לאחד ניגש המישפט, בעת

 לו: ואמר במישפט הסניגורים
 אשכנזי, אמנם אתה ״תראה,

 שהיית תעודה לך אתן אני אך
 פרקליטי־הה־ בין זה במישפט

 המיש־ אחרי לך שיהיה גנה.
פט.״

 דויד ח״כ נשאל כאשר 01
 במישפט עדותו בעת גלאס

 את זוכר הוא אם שר־הדתות
 בבגי־ברק המיסעדה של שמה
 גדט־ ישראד עם שוחח שבה
 אני זוכר. ״אינני : אמר ליב,

 נשאל כאשר לשכוח.״ מעדיף
 הארוחה, נמשכה זמן כמה
 קצר זמן אכלתי ״לא, :ענה

 רואה היית אתה ואם מאוד,
 היית אתה גם האוכל, את

מהר.״ אוכל

מבית־המיש־ יצא גלאס 0
 שימ־ כתב־הרדיו בחברת פט

 צלם ניגש כאשר שיפר. עדן
 גלאם: לו אמר לצלמו ורצה
 שיפר, עם אותי תצלם ״אל

 החוק לפי אותך אתבע אני כי
 זו הפרטיות. להגנת החדש
אותי.״ שמביכה תמונה

 בנימין העיתונאי 0;
 כי השבועי בטורו כתב גלאי

תן אייבי  לפני למצריים טס נ
 בעוד באפריל, 28ב־ שנה 15

 28ב־ הטיסה נערכה שלמעשה
 מדוע נשאל כאשר בפברואר.

״לא :הגיב בתאריך, טעה
ב 28ה־ אך שטעיתי, ידעתי
יום־הולדתי.״ הוא אפריל
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