
 שוררת כי שחשב מי ■
 פרס שימעון בין אידיליה
 לשבת צריר היה רבין, ליצחק

 ליש־ בישיבת שר־הביטחון ליד
 השבוע. העבודה מיפלגת כת

 של סקירתו כל לאורך רטן רבץ
 על ריבר כשפרס ראש־הממשלה.

 בשירות־ לפיטורים המיועדים
 .1884 בסיספר ונקב המדינה

 הזה ״האיש רם: בקול רבין פלט
 מילת לומר מסוגל אינו פשוט
אמת."

 הכנסת מליאת בישיבת ■
ז׳אק ח״ב הציע הכלכלי בנושא

הטל למנהל הנשיא פנה למה וחוק־כנוביץ, חוקיבהנא
הפרלמנטרי מהעוזר בכנסת מתרחקים ומדוע וויזיה

 אנרגיה, לחסוך כדי המכונית.
 אלא לסטריאו. יאזינו לא ובסוף

למונו." רק
 בכנסת התקיימה השבוע ■

 השר עם היונים חוג של פגישה
 המערך ח״ב וייצמן. עזר

 לישיבה. איחר וייס שבח
 בקול, וייצמן קרא הזמן באותו
 רוזנבלום הרצל של מאמר

 וייס. כשנכנס איתו. והתפלמס
 ענה וייס איחר. למה אותו שאל

 אני אבל סיבות, לי ״היו לו:
 הרצל את קורא שאתה מרגיש

וייצמן." את ולא

 רופא דקל, אריה ד״ר שאירגן
הש של הנשים במחלקת בכיר
 אינו הרמקול כי ארצי גילה רון.

שה כיוון אך מזמזם, והוא תקין
 יכול לא בהתנדבות, היה מופע

 הופעתו את להפסיק ארצי היה
הזימזומים. למרות לשיר, ונאלץ

 האורחים הפעם, כמו אז, התאספו
 קרמן. דני של בביתו למסיבה

הלילה. באותו נפטר רטוש
 ח״ב גולדשטיין, ■פינחס

בו בכל לשחות נוהג הליברלים,
בברי כהרגלו שחה השבוע קר.
שבו בירושלים, הילטון מלון כת

 הוא אך חתימתו, את התיירים
להתקרר. עלול שהוא אמר
 גלר, אורי של במופע ■

 בתל־אביב. בהיכל־התרבות
 השורות שתי את קוסמים מילאו

הת גלר האולם. של הראשונות
שהקוסמים שידע מכיוון רגש,

 את להפסיק ומערך) אמיר
 שר לפחות שיבוא עד הדיונים.

 לשבת השרים. 25 מתוך אחד.
 יצחק ח״ב הממשלה. בשולחן

 מבינינו נבהר -אולי אמר: זיגר
 רמו* חיים ח״ב נענה שר."

 אותם יביא בוודאי ״זה ומערך):
בריצה." לכאן
 עטשי זיידאן שינו• ח״ב ■

פג משתתפי את השבוע להדהים
 הכנסת. של שדולת־השלום ישת

 עטשי הרגיש בפגישה. בדבריו
 אופיה על לשמור ״הצורך את

מדינת־ישראל." של היהודי
 אי־האמון הצעות על בדיון ■

ב השיבוע שיהתקיים כממשילה,
 ריר* מרדכי ח״ב אמר כנסת.

הממ ..קיצוץ ושינוי): *טובפקי
 והמעבר הוולוו במכוניות שלה

 באמת זו - 50: פזו למכוניות
 הם אחר־כך גדולה. הקרבה

שיל אחד בווישיר רק ישיתמשיו

 ש־דנה ועדת־הכנסת. בישיבת ■
 הועלתה הגיזענות, נגד בחוק
 החסינות חוק את לצמצם הצעה
 וייס שיבח כחנא. מאיר לגבי
ב התעסקות שיזו כך. על העיר
 לחברים הזכיר הוא פרסונלי. חוק

 אוויר. זיהום נגד חוק פעם היה בי
 הריר של שמו על שנקרא

 כנוביץ, ו״זיגפריד״) שימעון
 שאינו חוק הרביעית, הכנסת ח״ב

 וייס. אמר ״עכשיו." מופעל.
 חוק־ ויהיה חוק־כהנוביץ ״יהיה
 אני זיהום. נגד שניהם בהנא,
 את ימלאו לא ששיניהם חושש

 אצל כנוביץ השם תפקידם.״
 של בנו — פירושיו אירופה יהודי .

כהנא). ואו כהן
 תרם ארצי שלמה הזמר ■

 למען משלו. הופעה השבוע
 חדש רפואי למרכז כספים איסוף

 בית־חול־ם ליד שייבנה ליולדות,
גיל שיל שמה על ויקרא השרון

ההופעה. בתחילת מאיר. דה
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 סוניה, הנשיא. עם ביחד והתפעל רבות, שנים מזה הראשונה בפעם ראה הוא כאמן, דרכו בתחילת זריצקי
 הקהל את לברך לבימה. לעלות צריך זריצקי כשהיה הערב. כל במשך אליו צמודה היתה זריצקי, של אשתו
 עיריית ראש להט, ") (״צייץ שלמה לברך עלה אחריו הבימה. על והתיישב בירך הוא נכדיו. לו עזרו הרב,

הכוללת. התערוכה בפתיחת נכחו וחימשים, נינים נכדים, כולל זריצקי, של מישפחתו כל תל־אביב.

 שבאו האורחים מן רבים ■
 של החדשיה התערוכה לפתיחת

 האמן עם ביחד ברגנר, יופל
 לגורלם. חששו קרמן, דני

 ברגנר, שיל הקודמת לתערוכה
 היא גם שנה. לפני שנערכה
 להינדה. השייכת אסף, בגלריה

 המשורר גם בא ברגנר.
הפתיהה אהר־ רטויט.

 בבוקר. 6 בשעה כים, הה שוהים
שיצ אמריקאיים תיירים קבוצת

 כפיים. לו ומחאו עמדו בו פו
 זיהו שהם בטוח היה גולדשטיין

 ושאל מהמים וכשיצא אותו,
 ״אתה לו: אמרו כף, מחאו מדוע

 גולדשטיין אמיתי!" ספורטאי
 הרבה עוסק שהוא להם הסביר

ממנו ביקשו אחר־כך בספורט.

 בתמונה נראה לשעבר, שר־התחבורהכרמל
 ללא פתוחה, ובחולצה במיקטורן לבוש

 דומה. תילבושת בגלל לשערוריה בזמנו קשור היה כרמל עניבה.
 האורחים, חוייבו בתל־אביב הילטון מלון של הראשונים בימיו

 פורמלית בתלבושת רק למיסעדה לבוא ליבם את לסעוד שביקשו
להכנס. הורשה ולא עניבה, ללא אז בא כרמל ועניבה. מיקטורן -

 עדינים ושהם אותו לבדוק באו
 לעלות מנשים כשביקש לו.

 קוסמת גם ביניהן עלתה לבימה,
 אותה גילה גלר אחת. מיקצועית

המו בסיום לרדת. ממנה וביקש׳
 קוסם. שכנא', רוני עלה פע
 הבימה, של הקלעים מאחורי אל

מוזהבת. מרליה שי לגלר ונתן
 של הוועד־המנהל חברי ■

הר הנהלת וחברי רשות־השידור
 ועדת״ לישיבת הוזמנו שות

בענ שדנה הכנסת. של החינוך
 יוייר ינון, מיכה הרשות. ייני

 נוהל על הירצה הוועד־המנהל.
 הרשות. מוסדות שיל הבחירה

 עמדות ושיקוף הבחירה שיטת
 והרגיש החברים, בין המיפלגות

 ל־ בניגוד הוועד־המנהל, שחברי
 רק להיבחר יכולים חברי־הכנסת.

פינ ח״ב העיר קדנציות. לשית•
 רוצה ״אתה גולדשטיין: חס

 יוכלו לא חייכים שגם חוק שיהיה
 קדנציות?" משתי ליותר להיבחר

 ו״רוליק") ישראל ד״ר לו ענה
 ״לא: המנהל: חבר־הוועד פלג,

 המנהל בוועד שגם היא הכוונה
 משתי ליותר להיבחר •וכלו

קדנציות."
 ינון. סיפר ישיבה באותה ■

ש שונים שיילטוניים שילגופים
 לרשות־השידור טענות לעיתים

 סיפר כדוגמה. אליה. בקשות או
 פנה הנשיא שיל דובר כי ינון.

 את תסקר שהטלוויזיה כדי אליו .
 שנים תשע במלאת הדיונים
כ הציונות על האו״ם להכרזת
 שלמרות ואמר גיזענית, תנועה

 את סיקרה לא הטלוויזיה זאת
 מנהל סער, טיכיה הכינוס.

 פנה ״אליך לו: אמר הטלוויזיה.
 בעצמו הנשיא פנה אליי הדובר.

 לא הטלוויזיה זאת ובכל —
סיקרה."

 חברי־הוועד בין בוויכוח ■
 על רשות־השידור של המנהל

הטל מנהל למישרת מועמדים
 אדמדן, דויד הישיווה וויזיה.

המוע־ שלושת את הוועד. חבר
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