
 מציע מה בלישכתו, פרס שינזשן את ספנים איך
ליבוי יצחק חגג איךו לכתב־הרדי! רשמי יצחק

סרס שימעון נכנס מאז ■
או מתלבטים החדש, לתפקידו

 לכנות איך אותו המקיפים תם
 רוה״ם לו קוראים הם עתה אותו.

 ראש־הממ־ של ראשי־תיבות —
 מז־ שתי בכך התחילו שלה.

 שפנו ואתי, דליה כירותיו,
 ואמרו פרס ללישכת לנכנסים

 פניך!" את יקבל .הרוה״ם להם:
 בועז פרס, של ראש־לישכתו
 את לעצמו אימץ אסלבאום,

 ומקורבים יועצים החדש. הכינוי
 לקרוא אם יודעים שלא אחרים,

 מישפחתו בשם הפרטי, בשמו לו
 את מתחילים רוה״ם בכינוי או

 של ציון כל ללא עימו השיחה
תואר. או כינוי
 לענות ממשיך אגב, פרס, ■

 קולה בביתו. לטלפונים בעצמו
 נשמע אינו סוניה אשתו של

למטלפנים.
 עם סוניה כשתעבוד גם ■
בירו שלהם לדירת־השרד בעלה
 בריב־ לנהוג תמשיך היא שלים,

 פיאט מסוג הקטן, הפרטי בה
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 על מראש מוותרת שהיא הירה,
 ממשלתיים. ומכונית״שרד נהג

 את מובילה סוניה היתה בריכבה
 ציבוריים, לא לאירועים בעלה
 שנים מזה נוהג אינו שפרס משום
רבות.
 שר לכנות איך השאלה ■
במישרד־ פיתרונה על באה חדש

 את לו לנפח ידאג שהוא בחיוך,
לבי המגיעים חשבונות־החשמל

תו.
 (״דודי״)דויד איש־הרדיו ■

 כשבא מאוד צרוד היה מרגלית
 שר־ שמיר, יצחק את לראיין

 ראש־הממ־ וממלא־מקום החוץ
 שמיר את ראיין מרגלית שלה.

 השבועי, הטור הרדיו לתוכנית
 רשם־הקול את שהפעיל ולפני
 איננו שמרגלית שר־החוץ הבחין

 שמיר: לו אמר ימימה. כבימים
 כן. לפני אליי באת שלא ״חבל

 ליצירת ומכשירים כדורים לי יש
 כמה בתוך מעבירים שהיו אדים,
 מן שלך הצרידות את שעות

 כתב של אחיו מרגלית, העולם."
 הופתע מרגלית, דן הארץ

 שמיר, של הרפואית מבקיאותו
 שלו שהידע להסביר מיהר אשר
 הבחירות ערב אישי. מניסיון הוא
 אז וקיבל בצרידות לקה הוא

 לחיסול שעזר אינטנסיבי טיפול
הבעיה.
עשה מודעי יצחק השר ■

הח בימי לשבת נוהג, לעצמו
 המיפלגה בבניין והשישי מישי

 איבן־גבירול ברחוב הליברלית,
 את קהל: ולקבל בתל־אביב,

 המיפלגה, ומועצת המרכז חברי
 מאז אך השורה. מן חברים וגם

 כשר־ ,הנוכחי לתפקידו שמונה
 את לבלות נאלץ הוא האוצר,

אין־סופי בעיסוק סופי־השבוע

 ופונים והמיסחר, התעשיה שר
המישרד. בענייני אליו

 עורך־הדיז נראה לא שנים ■
 המיפלגה. בבניין ליסקה משה

 כראש מתפקידו הודח מאז
 מינוי מקרקעי-ישראל, מינהל
 שר־ עם קשריו בזכות שקיבל

 (״פיי־ ססח לשעבר, החקלאות
 רבות מבלה הוא גרוסר, סי״)

בבניין־המיפלגה.

 הטרי הליברלי הח״ב ■
בתפ נבוך קצת לין אוריאל

 מלא זו מסיבה אולי החדש. קידו
 שרי של בשמותיהם הפרטי יומנו

 מבקש הוא שאיתם המיפלגה,
יום־יום. בענייני תכופות פגישות

 של 50ה־ ליום־הולדתו ■
 מנכ״ל שהיה מי לימי, יצחק

 אשתו, אירגנה רשות־השידור,
 בנוסח מסיבה אתי, עורכת־הדין

 היה התוכנית את שכאלה. חיים
 ליבני, של ידידו לנהל צריך

 אך סאמט. גידעון העיתונאי
 זרועו נשברה עצמו יום באותו

 ואת במישחק־טניס, סאמט של
 רביב. דן השדרן תפס מקומו

 נשברה חודשים כמה לפני אגב,
 ידידם דנקגר, אמנון של רגלו
 בשעה וליבני, סאמט של

בנו. עם כדורגל ששיחק
 של ידידיו סיפרו במסיבה ■
 עברו, על רבים סיפורים ליבני
שלו הקאריירה בראשית החל
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 ישבה האחד לצידו אתיל׳ה, את בירכיו על הושיב הלפרין במוצאי־החג. מלכי־ישראל בכיכר שנערכו
 אנציקלופדיה בכתיבת היום עוסק ילדים, מרובת למישפחה אב הלפרץ, דויד. בנו השני ומצידו חיהל׳ה

ביותר. הכבד הספר את וקיבל השלישי לסיבוב הוזמן הוא רבנים. של המישפחתיים שורשיהם על

 משה החדש, השר האנרגיה.
 כראש אליו העביר שחל,

 גוראל, עידית את לישכתו
 אריה של בתו המישפטנית,

 חיפה, עיריית ראש גוראל,
 במישרד שחל של לצידו שעבדה

 בעבר בחיפה. שלו עורכי־הדין
 בשמו, אליו פונה היתה היא

 שחל: לה העיר השבוע משה.
השר." לי קיראי ״אנא,
 לתפקידו, שחל נכנס מאז ■

 של מיוחד סוג לעצמו סיגל הוא
 איתו שמסכים מי לכל הומור.

 ימי לכל חינם חשמל מבטיח הוא
 הוא לו שמתנגד למי חייו.

מלווה מרומז באיום מבטיח,

 רוחם למורת בענייני־מישרדו,
החברים. של

 את מבלה מודעי רק לא ■
 שבבניין בחדרו השבוע סופי

 השרים גם כך עושים המיפלגה.
 (״אב- ואברהם םת גידעון
 זאת, לעומת שריר. רש׳ה")
כי משה הרביעי, השר דווקא
 מזכירתו הבניין. מן נעדר סים,

 (״אלסי״) עליזה פת, של
 העדרות את ניצלה מרקום,

 של חדרו על והשתלטה ניסים
 עסוקה היא חובש־הכיפה. השר
 מחו״ל פניות בדחיית עתה

 מאנשי־כלכלה לפת המגיעות
איננו כבר הוא כי יודעים שאינם

 של התשבצים מדור (כעורך
 ׳50ה־ בשנות הזה העולם

 כהונתו סיום ועד הראשונות)
 תקו־ על רשות־השידור. כמנכ״ל

 גלי־ כמפקד שלו פת־הזוהר
 בן־נר יצחק הסופר סיפר צה״ל

 הימים באחד הבא: הסיפור את
 בתחנה, המטכ״ל אנשי ביקרו
 המקום. את לפניהם הציג וליבני
 בשניים המבקרים נתקלו לפתע

 מזוקנים צעירים מאנשי-התחנה,
 מדים ושלבשו סנדלים שנעלו

 בר״ חיים הרמטכ״ל, מרושלים.
 ובלי הם, מי בתדהמה שאל לב,

 ליבני: לו אמר עפעף להניד
הצבאית, מהרבנות הם ״אלה

 העליונה בקומה מישרד לה שיש
 ״יתכן בן־נר: הוסיף הבניין." של

 אנשי מדוע תמה שבר־לב
כיפות.״ חובשים אינם הרבנות

 פניה באחרונה קיבל דיין משה
 ממנו שביקש ממודעי, אישית
 כיועץ־תיקשורת, עבורו לשמש
 דיין האחרים. לעיסוקיו בנוסף

ליחסי עצמאי בעל-מישרד הוא
 לשילטון הליכוד בהגיע ■

 לתפקיד שמונה ליבני, הוחלף
 על־ידי רשות־השידור מנכ״ל

ומת בידידו סרס, שימעין
הליכוד. איש לסיד, יוסף חרהו,

 דויד־אדום. מגן ודובר ציבור
 החלה ומודעי דיין בין ההיכרות

 היה כשמודעי תחרותי. רקע על
 רבלון, התמרוקים חברת מנכ״ל

של מנהל־הפירסום דיין היה

ספר־ מניף מחוז״תל״אביב מישטרת מפקדקואוס דויד
 שנערך הראשון, ההקפות בסיבוב תורה

 ששמו קראוס, ניצב שימחת״תורה. במוצאי מלכי״ישראל בכיכר
 את לרשת הרציניים המועמדים כאחד תדירות באחרונה מוזכר

 האזרחית, השנה בסוף יפרוש כשזה איבצן, אריה הנוכחי, המפכ״ל
 את הסיר הוא להקפה כשהוזמן כחול. במעיל״רוח לבוש למקום בא

כהילכתה. מיצווה לקיים בכוונה קצרים, בשרוולים וניצב מעילו

רי  בשעת טילפן הוא סדרת או
 כהונתו. סיום עם מייד חצות,

 אצלו למצוא כדי ליבני, ליצחק
 את העירה ליבני אתי ניחומים.

 ״כל ליורשו: אמר וזה בעלה,
 מתאמצים אנחנו שלנו החיים

 שלא אנשים על רושם לעשות
 עכשיו מאיתנו. להם איכפת
 לא לפיד מזה." משוחררים אנחנו
אותו. ניחם באמת זה אם סיפר
 מה לפיד סיפר זאת לעומת ■
 לליבני: הזדמנות באותה אמר
 כמנכ״ל אותך שירשתי רק ״לא

 אותך יורש שאני אלא הרשות,
ש כמנכ״ל־לשעבר גם עכשיו

לה.״
 אנשים נכחו במסיבה ■

מר ח"כ לצד שונים. ממחנות
 של מפקדו שהיה בר״און, דכי

 קצין- בתפקיד כשכיהן ליבני
 וש־ צה״ל. של הראשי החינוך

שהופ השונים הלחצים על סיפר
 וגלי־ במחנה על בשעתו עלו

 ארידור, יורם שם היה צה״ל,
 כל במשך פיו את פתח שלא

 עד שנמשכה הארוכה, המסיבה
הבוקר. של הקטנות השעות

הוותיק יחסי־הציבור איש ■

 אז התרשם ושר־האוצר שטיין,
 הפיר־ של והישגיו מביצועיו

 השיב לא עדיין דיין סומאי.
 הוא ובינתיים סופית, תשובה

 בחו״ל. מיקצועי לכינוס נסע
 את לדחות חשב הוא בתחילה
במח אך להחלטה, עד נסיעתו

 אחרי להכריע העדיף שניה שבה
שובו.
 שיט״ בצפון, דבר כתב ■
 קיבוץ בן וייס, (״שימי״) עין

 איננה שרווקות החליט אפיקים,
הא בשבועות משתלם. עסק

 שבשנה וייס, עסוק חרונים
 ממישקלו, הרבה הוריד האחרונה
כלה. אחרי אינטנסיבי בחיפוש

 דובר שהיה לוי, גידעון ■
 פרם, של ועוזרו העבודה מיפלגת

 לוי הארץ. ביומון חיל עושה
 מעיסוקיו שנתיים לפני פרש

 ככתב לעבוד ועבר המיפלגתיים
 הוא בקרוב הארץ. במוסף בכיר
 מערכת כמזכיר לתפקיד ייכנס

 אוד של במקומו היומון,
תפקידו. את שסיים גונדר,

 לשיפוצים, ייסגר כאשר ■
 היכל קולנוע שבועיים, בעוד

שישה למשך בפתח־תיקווה,
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