
 מחדר־המיטות, בדיחות סיפר הדתי ראש־העיריה
נזיכנסיו נגנבו - העיתונאי של ומחדר־השינה

מיהן
הסרט
מסל□

 שיכל־ איש־הטלוויזיה •
 את מסקר טסלו־ עדן

 של הבלתי־שיגרתי התהליך
 בראשות־הממשלה, הרוטציה

שלו בעוד להתבצע האמור
 וצוותו טסלר שבועות. שה

הרא הכוכבים עם מסיירים
 שימי זה: תהליך של שיים
 שמיר, ויצחק פרס עון

ומש משאלי־רחוב מקיימים
 התהליך את לסקר תדלים
זוויותיו. מכמה
 טסלר ערך היתר בין

 בלט שר איזה מישאל־רחוב:
 שימי של בממשלתו ביותר

 שקיבל התשובות פרס? עון
 רוב ביותר: מפתיעות היו

 על הצביעו לא הנשאלים
 רבץ, יצחק .שר-הביטחון.

 ב־ מרובה הצלחה הקוצר
השו מישאלי־הפופולאריות

 או לוי דויד על לא נים.
 המתחרים שרון, אריאל

 על אם כי הליכוד. הנהגת על
 יצחק — בחוץ היושב אחד

מודעי.
 עם־ישראל כי מסתבר

 היציבות את להעריך יודע
האינ והורדת במחירים

 חסד־ למורעי וזוכר פלציה,
נעורים.

 למודעי לבשר אץ טסלר
 לו. המחמיאות התוצאות את

 וחבר־הכנסת השר־לשעבר
 עידוד. מכך שאב בהווה
 כתב־הטלוויזיה את. ושיתף
 מודעי מתחזיותיו. בכמה
 כשהוא אלה בימים נראה
 חדור אופטימיות. שופע

גבוה. ומוראל ביטחון־עצמי

 שהגיעו והצלמים הכתבים ■
 פני את להקביל שבוע לפני

 ממצריים, בשובו ראש־הממשלה
 ליד הבא: המחזה למראה חייכו

 כיסאות שני הוכנו שולחן־הכבוד
 ועזר פרס שימעון עבור

במצ לפיסגה שליווהו וייצמן,
 אורי גהר השולחן מעל ריים.

 ראש־הממש־ של יועצו סביר,
 נואשות וסימן לתיקשורת, לה

 מש־ רק נוסף. כיסא לו שיביאו
 אל והצטרף נרגע מבוקשו מולא

שולחן־הכבוד.
 בהעו־ הפירסום בעקבות ■

 בעיתונים ואחרי־כן לם־הזה,
 יע־ גד שהשר כך על האחרים,

 יכהן אם החליט טרם קובי
 לא, אם הרוטציה אחרי בממשלה

 זה אין כי השבוע הבהיר הוא
ש יצחק של באישיותו תלוי
 עמיתו, זאת שהעמיד כפי מיר,
 בכך אם כי גור, מרדכי השר

 תחת מוכן, יהיה לא שאולי
ש לוויתורים הליכוד, שילטון

 המערך. שילטון תחת עשה
 בארבע כך על ישוחח יעקובי
 שינד ראש־הממשלה עם עיניים

 בארץ, ינחת שזה אחרי פרס, עון
לחו״ל. חו״ל בין

 באחרונה נשמע לא מדוע ■
 הסיעה, סיעת־הליכוד? של קולה

 מאם מיותמת נותרה מסתבר,
 שרה הסיעה יושבת־ראש ואב:

הצרפ בשטרסבורג שוהה דורון
 היו־ ואילו כלשהו, בכינוס תית

 כיום המכהן הקודם, שב־ראש
 חיים הקואליציה, כיושב־ראש

מ הרחק־הרחק שוהה קוסמן,
ביפאן. ההתרחשויות, מוקד
 הטבח הדי שככו לא עור ■

 גידעוז וחבר־הכנסת בתורכיה,
 אריאל של מחנהו איש גדות,
 נוסע הוא כי סיפר בחרות, שרון

 שבוע של לפרק־זמן לתורכיה
להב מיהר לחופש!" ״לא ימים.
 המורמות הגבות לנוכח היר,

בלבד!" ״לענייני־עבודה סביבו,
 העניקה טבריך עיריית ■

 לממלא־מקום שעבר בשבוע
 שמיר יצחק ראש־הממשלה
המא־ ראש־העיר אזרחות־כבוד.

 לכבוד אביב, בתל שהתקיימה זה
 ה־ להקת של החדש תקליטה

 פרי־עטו שיר הכולל גיבעתרון,
 ראש־הממש־ לישכת מנהל של
ב והלהקה אפלבאום חגגו לה,

 לא למסיבה הסיבה ירושלים.

השתנתה.
מנ לורברבוים, יעקב ■

 אומנם החינוכית, הטלוויזיה הל
 אך הממושכת, ממחלתו החלים
ה במיסדרונות נראה ■אינו עדיין

 — הסיבה ברמת־אביב. טלוויזיה
 היה למישכב, כשנפל בדיוק
 לחו״ל לנסוע לורברבוים אמור

 בכך ולשלב עבודה, בענייני
 יצאה משהחלים, כעת, חופשה.
לפועל. תוכניתו

 אין הלאומי בתיאטרון ■
המתרח זו כמו היסטריה זוכרים

ארוך מסע ההצגה סביב שת

 לשמיר הראה ביבי, יגאל רה,
 תחת אך עירו, נפלאות את

 ככל האורח את להשהות לנסות
 זה היה ואתר, אתר בכל האפשר
 הפמליה את שזירז ביבי דווקא

 זומנה לביבי — הסיבה הכבודה.
 באותו בתל־אביב דחופה פגישה

 אחר־הצהריים, לשעות היום,
 סרר־ את לסיים מיהר הוא ולכן
הדחוס. היום

 המה שבו ליל־שימורים, אחרי
מקור בקצינים, הבוקר עד ביתה
סקרנים. וסתם עיתונאים בים,

 נכנסו אמריקאים שלושה ■
 אבישי של לחדרו השבוע
 משה השר דובר אמיר,
או שאלה דבי, מזכירתו, שחל.

 ונענתה: מועדות פניהם לאן תם
אליהם פנה ״תגידו,״ ״לשר!״

באל שיעלעל ״היסטוריון קוס:
 שילטונו (תקופת התקופה בומי
ש בטוח יהיה פרס) שימעון של
 בעת המדינה את שניהל מי

 ממושקף צעיר אותו הוא הזאת
התצ כל למרכז הנדחף וחייכני,

שהיו." האירועים של לומים

אפלב־ בועז פסטיבל ■
העלי־ החגיגה אחרי נמשך: אום

 הצמרת דוגמנית עם תל״אביבית במסיבה ארוכות שוחח הרדיו ואיש הסופרנו בן יצחק
 בזכות גם אלא המיוחד, יופיה בזכות רק לא כולם עיני את שמשכה דונסקי, קארין

 מעצב״ או דיור כריסטיאן על־ידי עוצבו המישקפיים כי חשבו רבים הרכיבה. שאותם המישקפיים זוג
 לישראל המייבא אופטיקאי שגילתה קארין. עתיק״יומין. זוג סתם זהו כי לגלות והופתעו אחר, צמרת

בהם. ומשתמשת זוגות, שמונה מייד קנתה ביותר, מצומצם עותקים ובמיספר עתיקים מישקפיים

 לכם נראה שלי ״החדר אמיר,
 ענה ״לא,״ ללישכת־שר?" רומה
 בדבי, והביט האמריקאים אחד

נהדר.״ נראית המזכירה ״אבל
מרקום יואל העיתונאי ■

ש בחדר־המיטות ישן (הארץ),
 כאשר במיטבה, היתה ואשתו לו,

 מבלי לדירתם, גנבים שני פרצו
 הגנבים בהם. הבחינו שבני־הזוג

 מרקוס של מיכנסיו את לקחו
 השעה והסתלקו. ארנקו ואת

 את ראה ושכן בבוקר, 5 היתה
 אך בהם, חשד תחילה השניים.

 שהשניים ראה כאשר נרגע הוא
 מבלי איטית, בהליכה מתרחקים

 מצא מרקוס סימני־בהלה. לגלות
 כמה של במרחק מיכנסיו את

ש כרטיסי־האשראי ואת בתים,
בשטח. מפוזרים לו

מר־ של פסוק־השבוע ■
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 באיזור, סיור במהלך לאירוע, בדיוק לדקה שקפץ שמיר, יצחק ראש״הממשלה, ממלא־מקום היו בחתונה
ידה). ומניפה יושבת לוי(למטה: דויד ראש־הממשלה סגן של ואשתו המאושר הזוג עם כוסית והרים
 שחובש הכיפה אף על ■

 לא המפד״ל, איש ביבי, לראשו
 מלשעשע הזדמנות באותה נמנע

 שנגעו בבדיחות גם אורחיו את
לבינה. שבינו ליחסים

 סויסה, אלים עשתה מה ■
 בתי- שרות נציב של אשתו

 הודיע שבו הערב למחרת הסוהר,
 אליס התפטרותו? על בעלה רפי

מיטתה על התמוטטה הנמרצת
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