
בן־־אלישר, אליהו מרידוד,
 של'בגין, מיישרת מנכ״ל שהיה

 ומאיר לוין דב השופטים וגם
 הר־ במקורם הידועים שמגר,

 בלטו זאת, לעומת וויזיוניסטי.
שרי־המערך. בהיעדרם

במ דבריו את פתח שמיר ■
 רגיל כבר ״אני במילים: סיבה

 היום אבל ממלא־מקום... להיות
 מנחם של מקומו את ממלא אני

■בגין.״
 פאו־ יוחנן האפיפיור, ■
 ו־ ,במסעותיו ממשיך ,2 ה לום

 שלו: המיוחדת במסורת ממשיך
 הוא מגיע, הוא שאליה ארץ בכל

 בשפת־ מילים כמה לומר מקפיר
 בביקורו שנתיים, לפני המקום.
 מביך. מיקרה לו אירע בהולנד,

 חיי־ ״הייליחה לומר התכוון הוא
 ו״הייליחה הקודש) (רוח סט״

ה מרוב אך הקדוש). (האב פדר"
קיי שאינם הגרוניים, עיצורים

 הוא הפולנית, בשפת־אמו מים
 חייסט״ ״חייליחה כך: זאת ביטא

הת ההולנדים פדר״. ו״חייליחה
 האפיפיור — מצחוק פוצצו
 ״הרוח ההולנדי: בסלנג אמר,

ה החרמן״. ו״האב החרמנית״
 ההולנדי הכישלון שבגלל ייתכן

 אחרי בארץ, מלבקר נמנע הוא
ב גם כי לו הסבירו שעוזריו

 כמו עיצורים הרבה יש עברית
חית? האות
גול פינחס חבר-הכנסת ■

 ל־ בהול מיכתב כתב דשטיין
רובינ אמנון שר-התיקשורת

גולד מתלונן במיכתבו שטיין.
 מחייג שכשהוא כך על שטיין

 שבע לשמוע נאלץ הוא ,14
 השרות לפיהם איומים, פעמים

 מ־ שלושה פי לו עולה הנ״ל
שה גולדשטיין, שיחת־טלפון.

ל הודיע אותו, עיצבן עניין
 די הוא אחד שאיום רובינשטיין

 את ישקול רובינשטיין והותר.
 גולדשטיין של הצעת־הייעול

בחיוב.
גולדש מעלילות ועוד ■
 התנפל הוא ראשית־דבר טיין:

 מסעו על תיקשורתית בחדווה
 אחר־ הרצוג. חיים הנשיא של
 בארבע־עי־ פגישת־פיוס יזם כך

 שעה במשך הנשיא. עם ניים
וה העניינים את השניים ביררו
 גולדשטיין זכה כך להבנה. גיעו

תיקשורת. קצת לעור
 הפוגה קצת תחול כעת ■

 התיקשורת שמעניקה בטיפול
 טכנית היא הסיבה לגולדשטיין.

 הארץ את עזב גולדשטיין בלבד.
 לונדון לטובת ימים, לכמה

 עם פגישה קבע שם הסגרירית.
אל אחר, חובב־חו״ל חי  (״חי־ י

 המישפטי היועץ גוטמן, ליק״)
סיעת־המערך. של

 דיון קיימה סיעת־הליכוד ■
הש בישיבה השני. הערוץ על

מנכ״ל פורת, אורי גם תתף

ו־זרק
<ת.ה

 מאמן משמאל: שפיגלר, מוטלה וסוכן־השחקנים המאמן במרכז:
 ביחד, הצטלמו שהמאמנים אחרי יומיים קשטו. דרור ביתר״ירושלים,

 את בתיקו סיימה שווייצי דוד של קבוצתו בשדה״הקרב: נפגשו הם
 בין המישחק ואילו שרף, שלמה של קבוצתו מכבי״חיפה, עם מישחקה

 כפר- הפועל ובין קשטן, דרור מאמן אותה הקבוצה ביתר־ירושלים,
 המיקצועית היריבות למרות הירושלמים. בניצחון הסתיים סבא,

בידידות. ושוחחו הצלחה, להבל הכל במסיבה איחלו ביניהם,

 (למעלה הוותיקים הכדורגלנים שני כהן, וניטיםפוץ ויקי
 של בת״המיצווה במסיבת השבוע בסוף בילו מימין),

 החגיגה, עמית. איתן הוותיק עיתונאי־הספורט של בתו עמית, שירלי
 מבכירי רבים אליה ריכזה בתל-אביב, הילטון במלון רב בפאר שנערכה

 :משמאל למעלה כמו בארץ, והשחקנים העסקנים המאמנים,
 בכר, ניסים ולצידו תל״אביב, הפועל מאמן שווייצר, דויד המאמנים

חיפה, מכבי מאמן שרף, שלמה מימין: למטה כפר־סבא, הפועל מאמן

 חברת־הכנסת רשות־השידור.
 הציעה, תעסה־גלזר מרים
ה הטלוויזיה כי הדיון, במהלך
האנ בשפה גם תשדר כללית

 ואזרחים תיירים עבור גלית
לצפות הנאלצים דוברי־אנגלית,

 לה ענה ירדן. של בשידוריה
 איתן: מיכאל חבר־הכנסת

יי הקיים שהמצב מוטב ״אולי
ה לטלוויזיה בניגוד הרי שאר.

 לא־ מתנגדת ירדן ישראלית,
ש״ף...״

 (״ר־ רפאל חבר־הכנסת ■
 בשבוע התארח איתן פול")
שנער במסיבת־קוקטייל, שעבר

עוס הכל בעוד פרטי. בבית כה
 התקרב חברתיים, בגינונים קים

ואמר המטעמים לשולחן רפול

 להחליפו, מוכן מי לממשלה תיו
עב לא בטוב. חש שאינו מכיוון

 אושפז אכן והוא שעות, כמה רו
בבית־החולים.

 במיפלגת־הע־ כי נראה ■
על בקרבות הפוגה חלה בודה

!■ ה1!!  הראשון בפרס זכתה היא הריהוט. בענף והפעם - נוסף בינלאומי בפרס זכתה ך1\ !
 בעלי״החיים, וזכוכית. בניה של מברזלים והמורכב שייצרה, מקורי שולחן על בפאריס 1111 111 # 1\

 על וחתמה פריטים, 100 רק ייצרה היא דולר. 3730 שמחירו לשולחן, שייכים מיציקת״ברונזה, העשויים
 ערבי בית - ביפו החדש ביתה לחלון מבעד הסתכלה כאשר לה בא שהרעיון טוענת היא מהם. אחד כל

ברזלים. ולידן מאמש, ארוחתה שרידי על סועדות ציפורים וראתה - ששיפצה שנים, 300 מלפני

הפחנת על יא
 בשבת־ ליבני יצחק על״ידי רואיין יעקובי גד השר ■

ב ביותר המרכזית העיר זאת אין בפתח״תיקווה. תרבות
 סתם השיחה. במהלך גבוהים שונים היו לא וגם ישראל,

 של כבודו להגנת נחלץ יעקובי בבוקר. שבת של נעימה שיחה
 הממושך מסעו בעיקבות שהותקף הרציג, חיים הנשיא,

 השיחה זכתה אף למחרת העולם. ברחבי אכזוטיות בנקודות
 יעקובי הופתע מה לכן, המישמר. בעל קצרצר באיזכור

 לו שהודה מהרצוג, ביותר נרגשת בשיחת-טלפון כשזכה
 ודאי, לפניו, רשם יעקובי לו. שהעניק התמיכה על בחום

 אם גם מופיע, הוא שבה בימה לכל ראויה חשיבות לייחס
במיוחד. מרכזית אינה

נש

 ניגש בואו ״טוב, אותו: לסובבים
וניגש. אמר לעיקר..."

יצ שר־החינור־והתרבות ■
 סימני־מחלה הראה נבון חק
ה ביום בישיבת־הממשלה עוד

 אמור שהיה נבון, שעבר. ראשון
 בעצרת הערב באותו להרצות

 של להולדתו שנים 100 לכבוד
עמי־ את שאל בן־גורידן, דויד

ה זאת, בכל הסגן־שר. מישרת
 יצחק מהפרק. ירד לא נושא
 או במישרדו הסגנות שעל נבון,

הקר ניטשים במישרד־הבריאות
 נעמת. של בכינוס הופיע בות,
 בנאווה הביט דבריו כדי תוך

 ואמר: באירוע, שנכחה ארד,
שלי!״ המועמדת ״הנה

^ כדר; דפנד,
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