
 של באמצש לעיתננאי הביפר בישר בדיוק מה
לוי דויד יקרא ספר ואיזה מאוד רציני אירוע

 משבר הסתמן עת השבוע, ■
 בעטיו הפעם, — בממשלה נוסף
 — ירדן עם ההסכם־כביכול של

 במה שחל משה השר נזכר
 אל־סאדאת אנוור שאמר
ש נבון, יצחק ודאי) לנשיא

 המצרי הנשיא שחל. נלווה אליו
 הסיטואציה את לאורחיו הסביר
א־ ייקלע ״אם הערבי. בעולם  י

 עם אחד בחדר ערפאת סר
 המחיש ואיתר,״ חוסיין המלך
 יהיה ״וברשותו נבון, לנשיא
 — בלבד אחד כדור ובו אקדח

 לעבר היסוס, כל ללא יכוונו, הוא
לעברך...״ ולא חוסיין,

 בלתי־נש־ ארוחת־צהריים ■
 ה־ על לאחרונה עברה כחת

 המלונאי שיך. מבי מלונאי
 שיך, חיים של בנו הצעיר,

 מפרנסות מישפחתו שקורות
 טורי־ את שנים, מזה בכבוד,

לסעוד ישב למיניהם, הרכילות

 במיסעדה. חברתו עם בנחת
 גברים שני סעדו הסמוך בשולחן
 נושא כאנשי־עסקים. שנראו
 כל לאורך השניים, של שיחתם

 קורות אלא היה לא הארוחה,
 מכיוון העסיסית. מישפחת״שיף

 מקפיד לאביו, בניגוד שדובי,
 ומתנזר פרטיותו על בקנאות

 מוכר, קלסתרו אין מעיתונות,
 את בשלווה לסעוד המשיך והוא

 השיחה אין כאילו ארוחתו,
 בסוף לו. נוגעת הסמוך בשולחן
 חברתו קמה רבת־המנות הארוחה

 הגברים לשני ניגשה ממקומה,
 של כתפו על טפחה המכובדים,

 בשקט: לו ואמרה מהם אחד
 ההוא?״ האדון את רואה ״אתה

 שיף־הצעיר, לעבר והצביעה
 ״מדוע?״ אותו!״ להכיר לך ״כדאי
 לי ״מה להתחמק, הגבר ניסה
 הגברת, ענתה ״שום־דבר,״ ולו?״
 כבר עליו מדבר שאתה מזה ״חוץ

הפסקה...״ ללא שעתיים

 חברי־הכנסת צחקו מדוע ■
 אנשי וייס, ושבח אמיר ז׳ק

 עת רבין, יצחק של קבוצתו
 רבץ ורבם, מורם פניהם על חלף

 עמדו השניים ובעצמו? בכבודו
 עם ושוחחו הכנסת במסדרון

 על שר־הביטחון משעבר צעירה.
 דקות, לכמה נעצר השלושה, פני

 מיהר ואחר־כך לשיחה הצטרף
ה כשצחוקם מהכנסת, לצאת
 אותו. מלווה השלושה של רועם

 לחי?צתו בגלל צחקו, השלושה
 ״אוהו, הצעירה: לעבר וייס של

מס ששר־הביטחון איך תראי
 שהוא איך ונורא, איום זה מיק!

בגילו..." מסמיק
 הטלוויזיה מאנשי רבים ■

 בקו אלה בימים דרכם עושים
 לכך הסיבה טיבעון־ירושלים.

 של הפיתאומית פטירתה היא
 ריזיאל, אפתי של אמה רות,

 מנהל־ של הכל־יכולה המזכירה
הטלוויזיה.

בתמו ודבקות-במשימה נחישות מראה האחדות״הלאומית בממשלת שר-הביטחוןרביו יצחק
ברמת־ במרכז-הטניס בבוקר, שבת כמדי טניס, משחק כשהוא הונצח שבה זו, נה

 ואילו מרכז״הטניט, של יחסי״הציבור אשת קידר, רות שיחקה לצידו בזוגות. שיחק רביו יצחק השרון.
בארץ. לאחרונה שביקר המינגהם, דייוויד וימבלדון, של ההנהלה ויושב־ראש לאה רעייתו שיחקו מולו

 יוכבז*. נעלמה להיכן ■
 שגרמה מי רבינוביץ, (״יוכי״)

 קשישי בקרב דפיקות־לב לכמה
 כמה הופיעה עת הדתי, הציבור
 בתוב־ המירקע פני על פעמים

 הצעירה, כי מסתבר ניות־הדת?
 בעיתונות והצטלמה שהתראיינה

 ה־ על הופעותיה בעיקבות
הטוב באופן הסתדרה לא מירקע,

 • רות על השפיעו שם קשים
 הרבה הפחיתה היא אך החיננית,

 תיס־ את שינתה ממישקלה,
 ארץ־האפר־ כי ונראה רוקתה
משהו. לה עשתה טהייד

הס לביא אריק הזמר ■
 ומלא־ שבע־רצון השבוע תובב
 סיבה הטלוויזיה לתוכנית תודה

ז הזמר הזה. ולהעולם למסיבה

 שהתלוותה המישלחת של הרישמי הצלםתומן חנניה
 במסעו פרס שימעון ראש־הממשלה אל

 ה- יועץ סביר, אורי עם יחד בסקרנות, מעיין לארצות-הברית,
 של תמונה מתפרסמת שבו בעיתון ראש־הממשלה, של תיקשורת

 ארצות־הברית. נשיא רגן, רונלד עם יחד - פרס שימעון - הבוס
 את וראה ארצה, הבלתי״מפותח הסרט את בזריזות שלח הרמן

לאמריקה. מהארץ העיתונים כשבאו רק הראשונה בפעם תמונתו
 של הצוות אנשי שאר עם ביותר

התוכנית.

שטרית, ומאיר רות, ■
אר חזרו יבנה, של הראשון הזוג
 הגיזע־ בדרום־אפריקה מסיור צה

ה־ המראות אם ידוע לא נית.

 בטלוויזיה, הן שהופיע הוותיק,
 עתה זה חזר בעיתון, בראיון הן

 הכפולה החשיפה ובזכות מחדל,
 על בבראנז׳ה נודע שעבר בשבוע

 הצעה לו הביא זה בארץ. נוכחותו
 המפיק של בסרט לככב מיידית
קול. י״איציק״) יצחק

ומצפצף! - שחור־לבן
 מיסדרמות שממו ,9 לשעה סמוך בערב, השני ביום •

והנו מיותמים, נותרו במליאה הכיסאות גם מאדם. הכנסת
וההיס הפרוטוקול למען נאמו המדיני בדיון הרבים אמים

 המתרחש, על תהה הריק במישכן דרכו שעשה מי כל טוריה.
 נתקל שם חברי־הכנסת. מיזנון של פיתחו את חצה אשר עד

 מראש-המט- - הראשיים וספקי־החדשות בגדולי-האומה
 שרון לאריאל ועד צמודו שחל ומשה פרס שימעון שלה

 קופסה סביב מעגל, בחצי הסבו כולם דן. אורי וצמודו-שלו,
 ודמויות מחרישי-אוזניים זימזומים שהפיקה מצפצפת,

בשחור-לבן. מטושטשות
 האות את במשהו שהזכירו מוסיקה קיטעי משנשמעו

 החלו בטלוויזיה, ״מבט" מהדורת של פתיחתה את המבשר
 קציו״הכנסת לעבד והעיתונאים חברי-הבית מצד קריאות

 לא, תגביר!... משהו!... תעשה ״איזי, בן־גל: (״איזי״)יצחק
 התמונה את תשאיר נוראים... הציפצופים תחליש! לא,

בגלי״צה׳ל...' טרנזיסטור ותדליק
 כנסת- של שברשותה היחידי מכשיר-הסלוויזיה זהו

 עושי-החדשות להן ישבו כך שחור־־לבן-ומצפצך. ישראל:
 הליכוד בין הוויכוח איים שבמהלכו קריטי, ערב באותו

 ׳י מנוקדת-מטוש- בדמות וחזו הקואליציה, את לפרק והמערך
 אחימאיר, יעקב של דמותו את במיקצת שהזכירה טשת

 על ההתמוגגות גלי לפי הטלוויזיה. של הפרלמנטרי הכתב
 היה ניתן ואחרים, בהן גאולה שדון, שחל, פרס, של פניהם
מה. ועל רגע באותו המכשיר מצפצף מי על לנחש,
 נותרה מהדורת-״מבט״. הסתיימה לגיחוך, ניחוש בין וכך,

 זה בנושא ונשנות חוזרות תלונות אחרי מדוע, השאלה: רק
 רוכשת הכנסת אין הסיעות, מכל חברי-כנסת של מפיהם

ולשמיעה! לצפיה ראוי מכשיר״טלוויזיה
 החינוכית: האמיתית. הסיבה לראשונה הובהרה השבוע

 מכשיר לרכוש מסרב הילל, שלמה הכנסת, יושב-ראש
 בטלוויזיה צפיה חברי־הבית יבכרו פן מפחד חדש, טלוויזיה

במליאה. נוכחות פני על
 עיניהם את לצמצם מעדיפים חבדי-הבית כי הוכח, השבוע

 אם גם במליאה. הנוכחות על״פני אוזניהם, את ולזקוף
הרה״גורל. מדיני דיון שם מתקיים
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