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 כדורגל בתחרות שר־התיירות צפה מדוע

בנמל־התעופה השר יועץ ועצר כמעט ואיר ברומניה.
 יעקב השר הודיע כאשר ■

 התוצר הכפלת על מרידוד
 שנתיים, בתוך הגולמי הלאומי

 מועצת מבאי־כינום רבים גיחכו
 בתל־אביב. שהתכנסה הליכוד

 נזכר, הליברלים מפעילי אחד
 שנתיים לפני שערב־הבחירות

 סגן־שר־ את מרידור תפס
שי דויד המנוח התחבורה

 תחנת־ בהנהלת שהיה סמן,
 ״אל לו: ואמר בחדרה, הכוח

 מעט עוד בפחם. לחוזים תיכנס
ימים זה ״היה זאת. יצטרכו לא

 עלי לו ולדווח חאדד, סעד סרן
 את לקבל הממשלה החלטת

 תגובתו לבנון. עם ההסכם נוסח
 יעקב תת־אלוף של הרישמית

 ״לא במישפט: התחילה אבן
ישראל.״ שומר ישן ולא ינוס
 של ועדת־החוקה דנה כאשר ■

 תיקון לשם שזכה בתיקון הכנסת
 לאפשר שנועד לין, (אוריאל)

 להציג מישרד־האנרגיה למנכ״ל
 עיריית לראשות מועמדותו את

 למרות הליכוד, מטעם חיפה
שלטו הצפונית, בעיר גר שאינו

 כהן מאיר המגורים ולמקום
 יצביע קליינר אם לראות בא

רום. יעל ונגד התיקון בעד
 ליד השתרך ארוך תור ■

 מהמוזמנים חלק דלת־החדר.
 במים־ שהוצב הספסל על ישבו
 שבבניין החדר, בתוך דרון.

 בתל־אביב, הליברלית המיפלגה
 המיפ־ נשיאות יושב־ראש ישב
 את וקיבל מודעי, יצחק לגה

 חברי היו הנוכחים הממתינים.
 ביום שהוזמנו מרכז־המיפלגה

של חדרו אל שעבר החמישי

ך1 ?111141 ך * ך  עושה מרידור, יעקב כלכלה, לענייני שר־העל בעוד (למעלה) כיסאו את מחפש 1\
 בבית שהתכנסה הליכוד, מועצת אורח היה שר־הביטחון (משמאל). אחריו זאת 111 11\ 1111111
 מאחורי (למעלה, אפל אברהם על״ידי בבימה למקומו הובל הוא לאולם, בא כאשר בתל־אביב. בני־ברית

השולחן. על שנרשמו המכובדים שמות לפי כיסאותיהם את חיפשו השניים שר״הביטחון. מתומכי ארנס)

 היה לשעבר, חרות ח״כ שטרן, מיקטורנו. את להסיר להט לשלמה לעזור מסייםשטון דויד
 מקומו את תפס והוא בתל״אביב, ברית בני בבית שהתכנסה מועצת־הליכוד, מוזמני בין ,

רבה. באדיבות שטרן. לו עזר הלבן, מיקטורנו את להסיר ביקש להט כאשר תל״אביב. עיריית ראש לצד

 על להודעתו קודם אחדים
 דני הנוכל של האנרגיה המצאת
 את לה נתן שמרידור ברמן,
חסותו.

 עיתון של הצבאי הסופר ■
 פנה שערים אגודת־ישראל

 מדוע לדעת, וביקש צה״ל לדובר
 משה הרמטכ״ל, צריך היה

 בשבת לצאת לוי וחצי״) ("מוישה
ברב״ לפגוש כדי למארג׳־עיון

 יושב־הראש בוועדה. החיפאים
 משה והחברים קולאם אלי

 לין ואמנון וייס שבח שחל,
 גם בא לועדה חיפה. תושבי הם

 כדי רום, יוסך הפרופסור
 חרות ח״ב יצביע אם לראות

 התיקון. נגד קליינר מיכאל
 שרוצה יעל, אשתו את ייצג רום

 ראשות־העירייה על להתמודד
לסיעה חברו הליכוד. מטעם

 בפיו שר־האנרגיה־והתשתית.
 שיצטרפו אחת: בקשה היתה

סירבו. כולם לסיעתו.
 שר־ של לשיחות עמיתו ■

 (״אברש׳ה״) אברהם התיירות
 בתיק מחזיק ברומניה שריר

 ביקר כאשר הספורט. תיק נוסף,
 שעבר בשבוע בבוקרשט שריר

 זה תיק שחשוב כמה עד הבין הוא
נבריאלם־ ניקולא למארחו

 ביקש לשיחות השני ביום קו.
 לשעבר הרומני, התיירות שר־

 שהשר בסין, רומניה שגריר
 במישחק אורחו יהיה הישראלי
 לביקורו. האחרון ביום כדורגל,
 בין במישחק היה המדובר
 צ׳כוסלובקיה, ונבחרת הרומנים

 גביע לגמר העליה זכות על
 ניסה שריר בכדורגל. אירופה

 לחץ הרומני עמיתו אך להתחמק,
 הישראלים ומלוויו שריר עליו.

 סדר־יומם את לשנות נאלצו
 השר במישחק. לצפות והלכו

 מארחו ליד הושב הישראלי
 ישבה לפניהם בשורה הרומני.
 קיבל שהקהל קומנצ׳י, נדיה
 מחרי־ במחיאות־כפיים אותה

 במישחק הקהל שות־אוזניים.
 בו היו רומניה, רחבי מכל הגיע
 את ליווה והוא רבות, נשים

 אדירה בשירה ביציעים שהייתו
 ירדה כאשר קבוצתו. ובעידוד
 הזרקורים מלבד נדלקו החשיכה

והושלכו ביציעים עיתונים גיזרי

 נמרץ, טיפול להקת מנהיג ■
 אייל, האיום״) (״שולץ דורון

בהו להתפרנס כנראה יכול לא
 ״■ הוא עתה בלהקת־פאנק. פעות

 בשבוע פעמיים לעבוד התחיל
 כתל־ במועדון־ריקודים כמוזג
 הם הקבועים לקוחותיו אביב.
ללהקה. חבריו

 ביותר הקצר ״הסרט בתואר ■
מחזי הכי־הרבה" עליו שנכתב

 הקולנוענים שני ספק, ללא קים,
 ונחום שאול אילן הצעירים
 לפני הפיקו הם כאשר מוכיח.

 גלגל הסרט את שנים ארבע
 שני מתוארים שבו ראשון,

 ~*׳ המתעללים חיילי־מילואים
 במיסגרת זה היה בערבי.

 לקולנוע החוג של פרוייקט
הסרט אביב. תל• באוניברסיטת

 בעיני מדי, חריף היה
 על־ידי נגנז והוא האוניברסיטה,

 ניסו מאז האקדמי. המוסד
 שונות בדרכים להוציא השניים

האוני- מרשות העותק את

 זה כל הצופים. על־ידי חזיזי־עשן
 .0:1 הפסידו והרומנים עזר, לא

 את המישחק אחרי עודד שריר
 נראה גבריאלסקו אך מארחו,

 עליו השפיע אכן שההפסד כמי
קשות.

 ומלוויו השר חזר כאשר ■
 לענייני הנמרץ יועצו ירד לארץ.

 מהמטוס רימון צבי תיקשורת
 כאשר הרגילה. לכניסה ופנה
 בביקורת דרכונו את הציג

 מתי הפקד אותו שאל הגבולות,
 השיב, רימון לרומניה. יצא הוא

 כן. לפני שבוע היתה שהיציאה
 חותמת לך ״אין הפקד: לו אמר

 לרומניה?״ היגעת איך יציאה,
הת הוא אך להסביר, ניסה רימון
 לחדר־המישטרה. לעבור בקש

 כר־ רימון שבידי ראה הפקד
 תאריך מוטבע עליו טיס־טיסה

 לתאריך זהה שהוא היציאה,
 ביקש הוא ברומניה. הנחיתה
 יצא שהוא להצהיר מרימון

 ורק וכדין, כדת מישראל
 עובדי אותו. שיחרר אחר־כך

שאי שחששו מישרד־התיירות
בעז חיפשו לרימון, מה דבר רע
היועץ. את הרמקול רת

 השלב הצלחה. ללא ברסיטה.
 העבודה לח״כ שייך האחרון
 שאילתה שהגישה נמיר, אורה

 בעניין לשר־החינוך־והתרבות
 המר, הקולנועי הנסיון מאז זה.

 לתחום המפיקים שני עברו
 עבור כותב שאול העיתונות.

 עורך מוכיח ואילו להיטון
 הנקרא ישראלי ירחון בניו־יורק

דגש.
 בביתה השבוע תארח נמיר ■

 ממוצא ציירת מאנגליה. אורחים
 סטיבן, סובין ובעלה פולני

 ספר לישראל: שלו שהקשר
 הישראלי המוסר על באנגלית

כתב. שהוא
 הבאר- העיתונאי קנה כאשר ■

 את שתיל יצחק שבעי
 לא רופא, של מידיו מכוניתו
 שבצד העובדה לו הפריעה

 סמל הופיע הקדמית השימשה
 אך להיפך. הרופאים. הסתדרות

 שיחס הבין הוא שעבר בשבוע
 באחרונה. השתנה לסמל הציבור
 באחד ריככו את החנה כאשר

 ספג הוא בבירת־הנגב, הרחובות
— הסיבה מכות. וכמעט קללות
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