
 מביתו בגין נחםמ אח לגרור הטלוויזיה תצליח כיצד
רקיס ישראל שפחתבמי חילופי־זוגות נערכו ואיך

 ב־ ממש בשקט־בשקט, ■
 שקיר־ ההגבלות הוסרו צינעה,

 כמה זה שרי־הממשלה את קעו
 —ההגבלות. הוסרו רק חודשים.

 נכון, מהארץ? ביעף נעלם ומי
 שריר, אברהם שר־התיירות

 מצב את לבדוק בחשאי שנסע
בארצות־הברית. התיירות

 חנן הפרשן הצליח כיצד ■
פו תגובה להוציא קריסטל

 מתוחכם־הלשון מהשר ליטית
 הסב קריסטל שרון? אריאל

 במיזנון־ וחבר־מרעיו שרון עם
 ארוכות דקות במשך הכנסת.

 הקשה המצב על השיחה נסבה
 המאמירים ומחיריהם בחקלאות

 שניסה אימה כל הירקות. של
 השיחה את לגרור קריסטל
שרון התעלם הפוליטי, למישור

 החקלאי. בחזונו והמשיך מכך
 והטיח קריסטל נשבר לבסוף

 תגיד בחייך! ״אריק, השר: בפני
 לא אחד אף הרי פוליטי! משהו לי

 דקות 20 יחד שישבנו יאמין
ש שרון חקלאות." על ודיברנו

 ה־ כיבדת ההערה את בהיגיון קל
הצהרה. לקריסטל ונתן מישקל,

 רוח־ה־ פסה לא עוד ■
 דני עובדה: בארץ. התנדבות

 השר של הצעיר עוזרו נווה,
 בשבוע גילה ארנם, משה
 עבודתו, את עושה שהוא שעבר

 בל־ בשעות הכרוכה השר, לצד
כס תמורה ללא תי״שיגרתיות,

 של המפקפקת לתגובתה פית.
 יש? ״מה ארנס: תמה עיתונאית,

 לעבוד מוכנה היית לא ואת
בהתנדבות?" עבורי

 דוברו שהיה מי קול, דם ■
 פרש קצב, משה השר של

 לתפקידו וחזר מתפקידו בשקט
 הלאומי. הביטוח דובר הקודם,

 זמן במשך נאבקה שאשתו קול,
הת מחלת־הסרטן, עם ממושך

 חודשים ארבעה לפני אלמן
 הצורך .4 בת ילדה עם ונותר

 תאם לא יחד גם ואם כאב לתפקד
 שתבעה המטורפות השעות את

 חזר ולכן קצב, לצד עבודתו
יותר. הנוח הקודם, לתפקידו

 ב־ מוכרות נשיות פנים ■
ה את הטרידו מיזנון־הכנסת

ה האורחת מיהי — נוכחים
 מאיו־ מוכר שקלסתרה חדשה
 עטורות בפנים נוסף עיון שהוא?

 ובשטף־ השחורים התלתלים
שאין מיבטא בעל הדיבור

ק הידוע העציר של בתו הילדה, | פתר — צרפתי — בו לטעות
שמואל באיטליה: ביותר ן זאת היתה התעלומה. את

ךן ן ן | ךן \ ן ך ו  פתי־ את בנוכחותו כיבד נשיא״המדיצה, \ ך
 בבנייני־ ההסתדרות ועידת של חתה ^111]^ 111 11 11

 הגדול האולם לעבר ממקומו משקיף נראה הוא בירושלים. האומה
 במקומו התרווח שפירא, אברהם מהם, שאחד מכרים, אחר ומחפש

 מימין (בתצלום, במימדיה פיחות חל דיאטה שלאחר כרסו, מלוא
 החיפאי חבר־הכנסת בקבקבים, מפהק, נראה שפירא ליד למטה).

 שר־הכלכלה* - תהומית ברצינות משקיף - מאחוריהם וייס. שבח
אלוני. שולמית ר״ץ ח״כית של תלתליה מציצים מימין יעקובי. גד

ך1\1  ההס- מזכ״ל היה הרחוק שבעבר הקשיש, ך ק ך |1ק
\1111 1| 1| /  שר־האוצר בידי ידיו בשתי אוחז תדרות, 1.

מא ועידת־ההסתדרות. של החגיגית פתיחתה בערב מודעי, יצחק
 בסגן־שר״החקלאות להבחין ניתן יוצאת־הדופן לחיצת־היד חורי

ארבלי״אלמוזלינו. שושנה שר־הבריאות ובסגנית כץ־עוז אברהם

ך1ך 111|¥11| 1  ההס־ מזכ״ל קיסר, ישראל עם יחד קיבל, 1ך
 שהגיע הסיני מהגציג מתנות תדרות, 11 1^ |11/11 111

 הם אז בחורף, לעשות מה אין ״לסינים ועידת־ההסתדרות. לפתיחת
 של פסל לקיסר והושיט הסיני, הנציג למזכ״ל הסביר בעץ..." מגלפים

 הפסל את קיבל זאת, לעומת פרס, שימעון חוטב־עצים. אדם
העובדתי" הדמות את מקבל קיסר ״מדוע והתלונן: שבתמונה,
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