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ם איך שי  ר1פס1הפר איך לזזעדת־בירנר, מתחפ
תפטר הבטיח שרים איך1 - לה ם ה מתבדחי

 ״מי אמר: שמיר יצחק ■
 יודע שאינו ומי יודע, — שיודע

 הזכיר זה לדעתו" צריך אינו —
 מגיבורי אחד נימרודי, ליעקב

 מימי־ ערבי סיפור פרשת־איראן,
 שותפים• בשני מעשה הביניים:

יו יחדיו שעבדו בבגדאד בשוק
ח הימים באחד שנים. 10מ־ תר
 היפה באשתו השותפים אחד שק
 ערי־ על אותה השכיב השני, של

 כאשר עליה, ובא מת־עדשים
 השותף־ נטל במפתיע. הבעל חזר

כש וברח, עדשים חופן הבועל

 ראש־הממשלה כיועץ שימש
 מכאן ניר. לפני לענייני־טירור

 טא־ בדוח מגלה שהוא שהעניין
 מי השאלה: מיקצועי. גם הוא וור

 המעטפה את לאיתן לשלוח דאג
המיסתורית?

 אלם עצמו על גזר איתן ■
מספ חבריו מוחלט. תיקשורתי

 מחמת בלחץ, נתון אינו כי רים
 אין בעיתונות. בעניינו הכותרות

בעיתו לעיין בוקר מדי רץ הוא
נים.

נעמה התחפשה למה ■

מובך אוונה
 וצועק אחריו רודף הבעליהנבגד

 ״עשר הבריות: אמרו גנב!״ ״גנב:
 רודף ואתה שותפים, אתם שנים
שג חופן־עדשים בגלל אחריו

 — שיודע ״מי הבעל: אמר נב?״
חופן־עדשים!״ איזה יודע
 ומסוגרת סגורה מעטפה ■

 שעבר השבוע בסוף הגיעה
 הגיבור איתן, רפי של לביתו

 ג׳ונתן פרשת של בהא־הידיעה
עו הכילה המעטפה פולארד.

 כידוע שהוא דוח־טאוור, של תק
שעס ועדה של בדיקה תוצאות

 אחרת, פרשה במאורעות קה
איראן־קונטראס. פרשת

ענ לאיתן להיות עשוי מדוע
ש מכיוון המפורסם? בדוח יין

איתן ניר. לעמירם נוגע הדוח

 גד השר של דוברתו הניג,
 וחשבה חשבה הניג יעקובי?

 חג־ לכבוד מקורית תחפושת על
 ועדת־בי־ שמצאה: עד הפורים,

 לוועדת־ מתחפשים ואיך רוח
 מדביקים מאוד. פשוט בירור?
 וסימני־היכר רמטכ״ל של דרגות

 .רמז— לראש הפרופסור של
 (״צ׳רה״ןצבי (מיל׳) לרב־אלוף

 רו■ יהושע ולפרופסור צור
נצ ביטחון ליתר טנשטרייך.

 דומה שצורתו לידיד נעמה מדה
 פו־ לג׳ונתן טיפות־מים שתי

לארד.
 התגונן עצמו רוטנשטרייך ■
 הטוענים מפני המסיבות באחת
 המינוי, את לקבל צריך היה שלא

״אם ליבאי: דויד לח״כ והבטיח

 אתפטר, אני משהו ממני יסתירו
 בזבנגי אלא אתפטר סתם ולא
ג ״זה־בנג בהדגשה: חזר הוא

דול!"

הנמ החינוכית, בטלוויזיה ■
 החליטי המפה, על חזק־חזק צאת

 מסי־ לעשות שיש שהחליט מי
תת שבוודאי פנימית, בת־פורים

 כוונות התחנה. לגיבוש גם רום
 — לחוד ומציאות לחוד טובות
 כה היה לחגיגה הנרשמים מיספר
ו בוטלה שהחגיגה עד מועט,

 דווקא היתה עצמה היא שוו.
 אלא הרחוק, בעבר כבדה מעשנת

 לעשן להפסיק החליטה שמאז
 נגעה לא — שנה 22 לפני —
 נתן גם אחת. בסיגריה אף

מעשן. אינו בעלה, אלמוזלינו,
השתת ארבלי־אלמוזלינו ■

 וע־ במיסגרת בדיון השבוע פה
הש לענייני־חקיקה. דת־השרים

 בר■ וחיים שחל משה רים
דר ארבלי כהרגלם. עישנו לב
 לעשן שלא בתקיפות מהם שה

נכנעו. השניים הדיון. בעת

 השקתו בערב הופיעה החיפאית, האופנאית
הקב בעלה, בחברת חדש מיזרחי בושם של

נשות״ משאר ההצגה את וגנבה חושפני, לבוש בסיגנון מרבן, אורי לן

 בתצלום מארוקאי. ממוצא אישים אליו שהוזמנו באירוע החברה,
 סיעות יו״ר אדרי, רפי של הדנית אשתו אדרי(מימין), ג׳ואן משמאל:

מיזרחי. בסיגנון לבושה שבאה היחידה היתה בכנסת, הקואליציה
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 שברשותו ליאון, רקנטי(במרכז). ליאון הבנקאי עם ליפשיץ אורי
החדש. לביתו המעבר על אורי את בירן האמן, משל רבות יצירות

במ החג את חגגו עובדי-התחנה
פרטיות. סיבות
 עורכי שערכו במסיבה ■

 שניט 39 מלאת לרגל מעריב
 שינוי ולרגל הצהרון לקיום

 בהיעדרם בלטו שלו, התבנית
 ידיעות המתחרה, הצהרון אנשי

ש התפלא, לא איש אחרונות.
 הצהרו־ שני בין יחסי־האיבה הרי
 עורכי כי מסתבר אך ידועים. נים

 עורכי את הזמינו דווקא מעריב
 מגעים, כך על התקיימו ידיעות.

 ידיעות אנשי החליטו לבסוף אך
תי מעריב במסיבת שהופעתם

יישא עם בייחוד מביך, מצב צור
 השינויים טיב על לדעתם לו

במעריב. שחלו
 עורר דיסנצ׳יק, עידו ■

 רבת־ המסיבה את פתח מעריב,
במי שנפתח בנאום, המשתתפים

ד ארבע־חמש רק אדבר לים:
 ו־ דקות ארבע ארך הנאום קות.

בדיוק. שניות 55

 דיסנצ׳יק סיפר בנאומו ■
 נשא חשוב אורח יהודית: בדיחה
 אחד לו אמר בקהילה. דברים

 רע!" נאום היה ״זה המאזינים:
ב והתנצל נבוך ראש־הקהילה

 הוא הזה ״האיש האורח: אוזני
 דיעה שום לו אין גמור. טיפש
 מה על חוזר הכל בסך הוא משלו.

כולם:״ שאומרים
 ממוזמני•מסיבת־וד כמה ■

 הצהרון שערך החגיגית קוקטייל
שהת משיחה הופתעו מעריב,

 חיים נשיא־המדינה, בין נהלה
 משה השר לבין הרצוג,
שפ היה בשיחה המיוחד ארנס.

 עברית הדוברים השניים, תה:
 ביניהם לשוחח העדיפו רהוטה,

באנגלית.
 שרת־ה־ נלחמת כידוע, ■

בעי ארבלי שושנה בריאות

 השר כי פורסם באחרונה ■
מכישו התפעל שרון אריאל

 וכושר־הדיבור ארבלי של ריה
 לדעת — אותה המייעדים שלה,
 האידיאלית כמועמדת — שרון

הש מזכ״ל־ההסתדרות. לתפקיד
 של בטון ארבלי הגיבה בוע

 שביעות־ נעדר שלא תלונה,
 הוא לי? עושה הוא ״מה רצון:

קיסר!" ישראל לבין ביני מסכסך
 יורד אינו ארבלי של שמה ■

בת המשברים עקב מהכותרות,
 דווקא עצמה השרה הרפואה. חום

פ אף על כושרה, בשיא נראית
 שקרס מי האינטנסיבית. עילותה
 הנאמן, עוזרה דווקא היה תחתיו

 מעומס- שחלה שופם, יחזקאל
ל־ כתפיו. על שהוטל העבודה

 במחלתו לטפל זמן היה לא שופס
 יחסי־ בגלל המוקדמים, בשלביה
 בתחום המעורערים העבודה
 שעבר בשבוע התוצאה: מישרדו.

 משם ועקב למיטתו, רתוק היה
במישרדו. האירועים אחר
 פינחס חבר־הכנסת ■

 בסוף־השבוע נסע גולדשטיין
 ב־ הקומוניסטית. ליוגוסלוויה

 כי בגאווה סיפר מיזנון־הכנסת
 את אישרו יוגוסלוויה שילטונות

 ישראלי. כחבר־כנסת ביקורו
 בדרכון־ ישתמש אם משנשאל

 חברי־הכנ־ על כמקובל שירות,
 ״השתגעתי?" בבהלה: השיב סת,

 על כתגובה באה התשובה אותה
 לקחת מתכוון הוא אם השאלה

מצלמה. עימו
 הליברלית עמיתו־לסיעה ■
 חבר־ ,הסיעה) בתוך יריבו (אך

 התעניין שליטא, בני הכנסת
ב 19ה־ עד ״פינחס, בתמימות:

 יחול זה בתאריך תחזור?״ חודש
אב סיעות בין הגדול הקרב
 מודעי ויצחק שריר רהם

 הציונית. בהנהלה מקום על
 ״ב־ במהירות: השיב גולדשטיין

ב בטוח אהיה בני, זה, תאריו
ארץ!״
 יושב־ראש קוסמן, חיים ■
 כגבר ידוע בכנסת, הליכוד סיעת

העי השבוע לבושו. על המקפיד
עני שענב על״כר מישהי לו רה
 חולצת־פסים על מנוקדת בה

 והשיב נבוך לא קופמן לאורו.
עכ לובש שאני ״מה בביטחון:

 עני- לענוב השיק! שיא זה שיו
 זה חולצת־פסים? על בת־נקודות

 מזה, חוץ אופנתי! חוש על מעיד
או לימד מחרוב ישראל ככה
תי.״
 שבמישרדו שריר, אברהם ■

 הועלו — מישרד־התיירות —
 פגש מינית, הטרדה על האשמות

 הח״כ־ ,הפרשה של אחר בכוכב
 ששמו בדיאן, גוסטב לשעבר

 הסנסציונית. לפרשה השתרבב
 באוזני ושטח נרגש עמד בדיאן

 כלפי טענותיו את עיתונאים
 את אהב לא שריר התיקשורת.

בעי מקורביו בענייו הכותרות
 גוס־ ״די, בבדיאן: והפציר תונות,

 בד־ הפסיק דקה כעבור די!" טב,
להתראיין. יאן

 לקח שחל משה השר ■
 עמיתו־לממשלה״ולמיפלגה, את

 בכפרי־ לסיור נחמקין, אריה
בכות כיום הנמצאים הדרוזים,

 לדרוזים מסרו השרים שני רות.
 בישיבת־הממ־ הוחלט אשר את

שלה.

ה צ טל לאצ פרי פ ש

̂י *'"^'0^  ^ ננ̂ד ה̂ת
ה חוט את מהקיר תלשו
הרגיל. טלפון

 מפתיע שבאופן מכיוון למישפט, זאת מייחס אינו שפטל
 ״להיפך," למישרדו. או לביתו טלפוניות הטרדות כמעט אין

 המבקשים אנשים של הן השיחות ״מרבית שותפו, אמר
 דברים לזכור קשה כמה המספרים אנשים להגנה. לעזור
 גם אבל אותנו, שהטריד אחד אדם היה שנים. הרבה אחרי

מהר." הפסיק הוא

שפטל יורם
איומים אין
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