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בתים בשישה חמשיר

 שר־הביט־ רבין, יצחק ■
המסי יום־הולדתו. את חגג חון,
 פי" אבי של בביתו נערכה בה

 השר. של הטרי חתנו לוסוך,
 קרובים, חברים היו המוזמנים

 לשעבר. אלופים כמה ביניהם
 של קטן מיספר גם הוזמן לאירוע

אי חברים הנחשבים עיתונאים
 דיסג־ עידו רבץ: של שיים
 ז״ק משה מעריב. עורך צ׳יק,

מה מרקום יואל ממעריב,
 עורר יודקובסקי, דב ארץ.

 ולך, עליזה ידיעות־אחרונות,
וני דבר של המדינית הכתבת

 לשעבר דבר, כתבת לניר, בה
רבין. של עוזרת
 בדרך־ מעיד אין אומנם ■
 שר־ אך עיסתו, על נחתום כלל

 התבטא רבץ יצחק הביטחון
 דבר הבנתי לא ״מעולם השבוע:

בנימוסים..."
 בשם אותו מכירים הכל ■
 ידע לא איש אך שווימר״. ״אל
 התברר, זה עכשיו ״אל״. זה מה

האמרי ועדת־החקירה של בדוח
 איראן. פרשת את שחקרה קאית

 ראש־ של שליחו על בה מדובר
 אחד פרם, שימעון הממשלה

 כי נראה שווימר". ״אדולף ששמו
 בשם להופיע שש אינו שווימר

דווקא. זה
פרקלי ארקונור, מרק ■

 לקה דמיאניוק, ג׳ון של טו
 סוף־ לקראת מדאיגה בצרידות
 נבע לא או׳קונור אצל השבוע.

 אם כי חורף, של מסיבות הדבר
 בריבו־ משקיע שהוא מהמאמץ

 בנייני־האומה בימת מעל ריו
 יומיום מתקיים שם בירושלים,
המישפט.

 ירון גלי־צה״ל כתב גם ■
בצרי שעבר בשבוע לקה דקל,
החו בעונת אחרים כרבים דות,
 בעבודתו: גם פגעה הבעיה רף.

 שהתכוון החומר העביר דקל
 שישדר מהתחנה, לעמית לשדר
עבורו.

 מסכים אינו נתן אייבי ■
 הזה בהעולם דבריו לניסוח

 ש־ מתפלל הוא כאילו )25.2.86(
פיצו לקבל כדי תטבע, אונייתו

 כך על עומד אייבי מהביטוח. יים
 שהאוניה מקווה הוא כי שאמר
 — יינצל הצוות ושכל תטבע

מה דבר לתבוע מתכוון ושאינו
ביטוח.

 הבירה בחוצות קריאה יצאה אז
 ממשלה יפילו וכלכלה שמדיניות

גודלה למרות
בושה... לאותה אוי המכשלה של

 בתים ארבעה וקרא שליטא הסביר מוצלח,״ פחות ■השאר
 שנחלה הצורב ההפסד את מבכה הוא שבהם נוספים,

 השנתי בקט״רגל ניבחרת־הטלוויזיה מרגלי ניבחרת״הכנסת
המסורתי.

 כי פורסם שבוע לפני •
 שליטא בגי חבר״הכנסת

ש כך על ומתוסכל מרוגז
 חמשיר לחבר ממני ביקשו

 של תוכנית־הבוקר עבור
 גזית. וגבי קיטל שלום
 - הלילה כל ועמלתי ישבתי

 - מגוסי דידי לא אני הרי
ש אליי לטלפן שכחו ובסוף
 השיר...■ את אקרא
 הראשונים הבתים שני הנה

שליטא מי אור: לראות זכתה שלא מהיצירה,
מנוסי דידי לא

 הכנסת של מופלאים שישה
 חטוטרת גבם על נושאים

למישחק ממישחק
בקצב הם מפסידים כיצד יצחק השומע

המיוח באליפות יזכו אם ■
 ירושלים בית״ר שחקני יסעו לת,

 למסע לאמריקה, הקרוב בקיץ
 יוסי מחוף־אל־חוף. ניצחון

 יקבע שוער־הקבוצה, מיזרדוי,
 אחיו, שם: המסלול את כנראה

 תנועת־ של כשליח המשמש
מנ בלוס־אגג׳לס, בית״ר הנוער

קבו היבשת ברחבי למצוא סה

ית בוודאי חברי־הכנסת ■
 העניקה שהכנסת לשמוע פלאו

עפ הלנה לשדכנית המלצה
 נאמר פנים, כל על כך, רם.

שפור הלנה, על ארוכה בכתבה
בכ בריטי. בשבועון־נשים סמה
עפ את המתארת הנלהבת, תבה

 כי נאמר מהממת״, כ״יפהפיה רם
(או המלצה לה העניקה הכנסת

ממו נוכחות הפגין אך מת־לב,
 יעקב היה במיזנון־הכנסת, שכת

 הטלוויזיה מנהל לורביבוים,
בי עסוק לורברבוים החינוכית.

 בקשר ענייניו בקידום אלה מים
השני. לערוץ

 וע־ יושב״ראש ניהל איך ■
שי" דב הכנסת, של דת־הפנים

 לאי־ בקשר מהכותרות יורד אינו
נשמ גם זה בהקשר ראן־גייט.

 האיש. על שונות רכילויות עות
 השבוע, שנזכר מי נזכר למשל

 חבר־הכנסת כי במיזנון־הכנסת,
 הקים, גור (״מוטה״) מרדכי
חשי צוות לפוליטיקה, כשנכנס

 קריסטל חנן ניר, את שכלל בה
פגיש־ אחרי מייד רגב. ואבנר

 הסבירה השאר בין ציון־לשבח).
לשד הפכה מדוע בכתבה הלנה
 לו היו בצבא. היה ״בעלי כנית:
 במילחמה. שנפלו חברים הרבה

להו לאלמנות, לדאוג התחלתי
 הזמן בהמשך לחברה. אותן ציא

מוכש שאני ראיתי אז התחתנו.
לזה.״ רת

 שלום סטיב המיליונר ■
 לביקור ארצה, השבוע הגיע

 הציבעונית רעייתו עם קצרצר
 עסוק היה שלום ויין. ליליאן
 את להדיח שרוצים מי בין בתיווך
 כיו־ מתפקידו דולצין אריה

בג היהודית הסוכנות שב־ראש
 ארנסט בפרשת מעורבותו לל

טובתו. שוחרי לבין יפת,

תשו־ פחות שמשך מישהו, ■

 נכחו שבה הישיבה את לנסקי,
 ותת־ קראוס דויד המפכ״ל

 דויד פרשת על גונן יורם ניצב
 מי- חבר־הכנסת וספיחיה? בלם
 ״הוא הפרשה: כוכב איתן, כאל
התנהל...״ והעניין ניהל

על־ במיוחד מרוגז איתן ■
 לו למסור סירב שהמפכ״ל כך

 המטלפנים זהות על נוסף מידע
 לסגן־ פרט בלס, דויד של לביתו

 ״איני אמוראי. עדי השר
 של תגובתו היתה זאת — יודע!״
 של הנוקבות לשאלותיו קראום
 הוא גונן. את תשאל ״אז איתן.

 איתן. בחביבות הציע לידך!״ פה,
 לא אך גונן, לעבר הביט קראוס
ההצעה. את קיבל

ניר עמירם של שמו ■

 הצוות, אנשי של הראשונה תם
 הזה. להעולם הפגישה דבר דלף

שבי גור, את הכעיסה ההדלפה
 עוד לבוא שלא מניר דווקא קש

לפגישות.

 על עוברים קשים ימים ■
 השר של דוברתו הניג, נעמה

 לתפקיד המועמד יעקובי, גד
 בארצות־הברית. ישראל שגריר
 לוושינגטון?״ עוברת את ״מתי

עמי לה להציק מפסיקים אין
̂  לחכות צריכה אינה הניג תיה.

 מתגר היא יעקובי. של למינויו
̂  ברחוב• — בוושינגטון כעת ררת

 היא אץ בירושלים. וושינגטון
הא לוושינגטון לנסוע מועמדת

ל מעזה אינה ואף מריקאית,
 אליה המופנים לרמזים התייחס

הצעות־עבודה. בדבר

עלית, על החדש ל המנב משמאל), (יושבפדרמן דויד
 שנערך הכדורסל מישחק בעת וצועק מתרגש

החברה היא עלית לאורטז. תל-אביב מכבי בין שעבר החמישי ביום

 במישחקי נראה שפדרמן הראשונה הפעם זו מכבי. של המאמצת
 נופף לפעם ומפעם והתרגש, פדרמן צעק המישחק כל במשך מכבי.
מכבי. של המיקצועי המנהל אבידן, אמנון הימני: בתצלום לידו, בידיו.

ירו בית״ר מול שישחקו צות
שלים.
 גורבא־ מיכאיל אם ■

 ימשיך הסובייטי, המזכ״ל ציוב,
 את המסכנת החדשה, במדיניותו

 בברית־המוע־ השליט המעמד
 פולין של שהצבאות ייתכן צות,

 לפלוש יתבקשו וצ׳כוסלובקיה
הסוציא על ״להגן למוסקווה,

לא זה את חייבים הרי הם ליזם״.
בברית־המועצות. חיהם

הש סיפרה עניין באותו ■
הבדי את מרטון רוחמה בוע
 אחראית לא (״אני הבאה חה

 אם יקרה מה הגיזענית״): לנימה
 יישלחו הפולניים השוטרים כל

 רמת לברית־המועצות? לפתע
 עברי משני הממוצעת האיי־קיו

פלאים! תזנק הגבול

 חיים ליד ישבה תל-אביב, מכבי במישחקי קבועה אורחת שהיא הטלוויזיה, קרייניתיב
 על ראשה את והרכינה המצלמה מן התביישה דווקא יניב הטלוויזיה. מנהל יבין,

חי. בשידור המישחק את שהעביר לצוות בסמוך הטלוויזיה, שולחן ליד ישבו השניים שלפניה. השולחן
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