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ל ע פו ע ל דו מ ה ו טיין יהי ש ה גולד סגן־וטד־האנרגי

הליב ח״כ יהיה מדוע 91 —.
 סגן גולדשטיין פינחס רלים

מתבדחים, בכנסת שר־האנרגיה.
 יש מודעי יצחק לשר אם כי
 שר, להיות כישורים אחוז 90

 אחוז עשרה יש לגולדשטיין
לתפקיד. כישורים

 שאל ראיונות בערב 9!
 הליברלים ח״כ את דנציג איתן

ק ח צ : י ן מ ר  מודעי ״השר כ
 ממך להתרגש צריך שלא אמר,

סדרור מן, ו ר ג  הוא כי זיי
 גדודי מאחוריכם רואה אינו

״הב־ ברמן: השיב תומכים.״
 לגעת לא לראש־הממשלה טחתי 4

מודעי.״ בשר זה בשלב
9  צפן יאיר מפ״ם ח״כ 1
 הגזים לא המערך אם נשאל,

 בימי הממשלה על בביקורתו
 ביממה שעות 24 ״גם המילחמה.

 הממשלה את לבקר יספיקו לא
הזו.״

9 גש־ הזכיר פאר מני 1
 רכין. יצחק למרואינו, כחות

 תוה השבוע בערב־ראיונות
 ל־ שנה 26 במלאת רבין, נשאל

ש סיפור על סואץ, מילחמת
ב שירות. יומן בסיפרו הוזכר
 אלוף רבין כשהיה תקופה, אותה

הל את ניצל הצפון, פיקוד
 ה־ עם ובשיתוף בדרום חימה
כ סוריה לשטח העביר או״ס

 מאיזור ערבים 5000 או 3000 —
 שבמיבצע סיפר, רבין החולה.

 פאר הסורים. גם מעורבים היו
 כיום הם המגורשים אם שאל

 ענה ורבין בסוריה, פליטים
 ״האם שאל: פאר יודע. שאינו 1

 ענה ״7 לעזוב הסכימו כולם
 החלטה היתד, לא ״זאת רבין: 1

דמוקרטית.״

9  בחרו הערב בהמשך 1
ה איש את והקהל עיתונאים

 מקול גזית נכי שלהם. שבוע
 סרס שמעון את הציע ישראל

לקרית־ לחזור אומץ־ליבו על ן
 שם. המערך לעצרת שמונה

 לשתול נוהגים הערב מארגני
ל שנבחר מי של על־שמו עץ ^
כך על העיר השבוע. איש "

 יקרה מה יודע לא ״אני גזית:
אם יודע שאיני כך מחר, לפרס י

 לשתול יצטרכו ראשון ביום
שמו.״ על או לזכותו עץ

ה התוכנית בעל גזית׳ 9! :
 עניין יש בקול־ישראל, אישית

השילדני טלי עוזרותיו, ושתי 1
לזכותם רשמו פורמן ושוש 1

 השני בשבוע עיתונאי הישג
חיפ הם החדשה. תוכניתם של
 זעמה גורל אותו שפקד מישהו שו

 אחרים, נישואין מהסרט לגבר
 נישואין שנות שמונה שאחרי

הומוסכסואליות, נטיות גילה̂ 
בחב לגור ועבר ביתו את עזב ,

 בין חיפשו הם החדש. חברו רת
 באולפן ומצאו. ומכרים חברים
י בשם יפה בחור הופיע פ  ג

 אישי סיפור לו שהיה רפיץ,
ללא לאולפן הוכנס הוא דומה• י
ראיין וגזית מוקדם, תחקיר >

 אחרי דקות. 21 במשך אותו
פסי שהוא סיפר הוא הראיץ
 אחרי לארץ שחזר קליני, כולוג
 בארצות־הברית ממושכת שהות

עבודה. מחפש ושהוא

*1 1 ה־ תנועת מרכז בישיבת תה לוגם 1 }1
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 משמאל), (למעלה, ראש־הממשלה בתל״אביב. זאב״ ב״מצודת שעבר
 תה, כוסות שתי שתה הוא מאוד. צמא היה הישיבה, בפתיחת שנאם

סגו״ראש־ המלצר. על״ידי שהובאו סוכרזית, טבליות שתי עם

 שקדמה למתיחות מוקד שחיה מימין), (למטה, לוי דויד הממשלה,
 התה כוס את שתה שר־הביטחון, ובין בינו העימות בגלל לישיבה,

 קפה-נמס לגם משמאל) (למשה, ארידור יורם שר־האוצר רב. בריכוז
 מופקע. במחיר לחברים קלה שתיה נמכרה האולם בפתח חלב. עם

הנשיאות. שולחן אל שהוגש קל, משקה לא אף שתה, לא שרון אריק

9 שיט־ של יציאתו ערב 1
 נערך לקרית־שמונה פרם עדן

מע ח״כ בין רדיופוני עימות
ו גור (״מוטה״) מרדכי רך,

 על גדות, גדעץ הרות, איש
 שפרס הראוי מן אם השאלה

חש הצפונית. בעיירה יופיע
 גר־ יוסי על-ידי רואיינו ניים )

 הרשת צבעי כל בתוכנית כר
תר עושה ״פרס אמר: וגדות

באומץ־לב.״ מיותר גיל

_ 9 הכנ של ועדת־החוקה 1

 במיש- פתע ביקור ערכה סת
 בירושלים. ההוצאה־לפועל רדי

הכי לא שהם התנצלו הפקידים
חי שלא משום ועוגות, קפה נו
 קפה הוגש לבסוף לביקור. כו

 ח״כ אמר מאולתרות. בכוסות
 :וירשופסקי מרדכי שינוי,

 שעיקלו כאילו נראות ״הכוסות
 הוד יושב־ראש הוסיף אותם.״

הלי ח״כ קולאם, אלי עדה,
 שגם הרגשה לי ״יש ברלים:

עוקלו.״ והסוכר הקפה

9 ה החקירות יום את 1
 שר־הביטחון סיים שלו מפרך

 אחרי בתל־אביב. שרון, אריק
 הראשונה הופעתו את שסיים

 בירושלים ועדת־החקירה לפני
לי, עם בערב בא הוא  למיס־ לי
 ב־ ,הירקון ברחוב סינית עדה

קט ילדים ושני חבר ליווית
במהי להם הוגש האוכל נים.
 ארוחתם את סיימו והם רות

 השימלה את לבשה לילי בחטף.
באותו הופיעה שבה הסגולה,

ה של הפתוחה לישיבה פוקר
. וועדה.
9  מיפלגת לישכת דובר 1

גיר פרס, של ועוזרו העבודה
ממו לחופשה יצא לוי, עון

עבו שנות ארבע אחרי שכת,
ש הסימפטי, לוי במיפלגה. דה

 החל העיתונאים, על התחבב
 בתחילה הארץ, במוסף לכתוב

 רפאל השם תחת בססבדונים,
 בשמו חותם הוא ועתה מור

המלא.

 הוז״ !עדה העיתונאית 9!
 את ביוון בטיול פגשה פלם

 אליהו דבר מערכת מזכיר
 מימי מכירים השניים אגרס.

 אז השנייה. העולם מילחמת
 הבריטי בצבא חייל אגרס היה

 כתבה הוז־פלם באיטליה. והוצב
 לחיילים. מיכתבים כילדה, אז,

נמ השניים בין ההתכתבות
נפ והם ארוכה, תקופה שכה
גד כשהוז־פלם לראשונה גשו
לעיתונאית. והיתה לה
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