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מ לכימיקלים החברה ■
חגי גזירת־סרט בקרוב תכננת

 אשלג המוביל המסוע, של גית
 שהאירוע לצפות יש מים־המלח.

 כתבים של עולמי בסיקור יזכה
 נוסף וכוכבי־תיקשורת, מדיניים

 בדרך המסקרים הכתבים על
התע ׳במישרד הקורה את כלל

נעוצה, הסיבה והמיסחר. שייה

 מאז השניים בין הראשונה עה)
 יש האחרונה. המתיחות שנוצרה

ו כ״גלויה השיחה את שהגדירו
 שטרחו יש טובה". אווירה בעלת
 לא השגרירות עניין כי גם לציין
סדר־היום. על כלל עלה

 ביום ביקר פרס שימעון ■
ביהוד, התיכון בבית־ספר השני

 ונוצרה הפלמ״ח, מוותיקי רבים
 הסיבה־למסיבה כפולה. חגיגה

 יוסי לאביה, נוגעת הכפולה
 בחוגים ידועה דמות הראל,

 זו בחתונה המפגשים אחד אלה.
 שר־הבי־ לבין נימרוו־י בין היה

 השניים בין רבין. יצחק טחון
 רקע על סמויה מתיחות נוצרה

ניר, בעמירם רבין של תמיכתו

 הכנסת, יושב־ראש סגן ■
 להגיע איחר נחמיאס, אהרון
 התנצל: הוא כלשהו. לאירוע

ונמ נמשכו במליאה ״הדיונים
 קטע ברירה!" לי היתה לא שכו.
קריס חנן המדיני הפרשן אותו
 היום בזמן. להגיע ״יכולת טל:

 מחליף שהיה אדם בכנסת ביקר
היתה הכוונה כשימחה!" אותך

המשו במיפלגתם המתרחש על
שמו נכללו זאת לעומת סעת.
 אמורה שהיתה בהתייעצות תיהם

 השלושה הערב. באותו להיערך
 א', ליגה התייעצות ״יש רטנו:

ג׳.״ ליגה התייעצות ויש

 מישרד־ של ועד־העובדים ■
אלה בימים הנאבק התיירות,
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 אירינה יחסי־הציבור אשת ואשתו, (משמאל) שלמור רמי שם היו שבועות. כמה נמשך הקורס דוברות.
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וה החברה ביושב־ראש כמובן,
 רפי — המסוע שמאחורי מנוע

 התיקשורתית, הסקרנות איתן.
 בגיבור יותר תתמקד להניח, יש

 בפילאי- מאשר פרשת־פולארד
הטכנולוגיה.

 ממי אליו זימן השני ביום ■
 שיט־ ראש־הממשלה לא־מקום

ה את בסודי־סודות, פרס, עין
 בארבע לשיחה יעקובי גד שר

 — ידוע לשיחה הרקע עיניים.
 בגלל השניים בין מתוחים יחסים
 בוושינגטון. השגרירות פרשת
הממושכת(כש־ השיחה זו היתה

 למנוע כדי טייטלמן, באהרון
 בשבוע קצר למישרד, חזרתו את

א היה טייטלמן ניצחון. שעבר
השלי ביום למישרדו לשוב מור
 נגדו, פסק בית־המישפט אך שי,

 ועד־העובדים. -בקשת על־פי
מיו היו הוועד מאמצי מה? אלא

 טייטלמן שכן לחלוטין, תרים
 ימים, לחודש צו־מילואים קיבל

 בית״ של התערבותו ללא וגם
 במהרה מגיע היה לא המישפט
בירושלים. למישרדו

 אברהם (מיל׳) תת־אלוף ■
 ארצה, סוף־סוף שהגיע ברעם,

 כלי־ עם פעולה לשתף מסרב
 שותק. הוא בינתיים התיקשורת.

 בסיפורו, מתעניין זאת שבכל מי
 המלא הסיפור את למצוא יוכל

היור עיתון — שלנו בישראל
בניו־יורק. דים

 ז־ ליחזקאל מזל־טוב ■
 ורעייתו מקורות, מנכ״ל באי,

 ביום משיאים השניים טובה.
 ל־ בתם, אירים, את החמישי
 הוא החתן שקילר. צביקה

 שריגים. מושב חבר רוסי, ממוצא
 זה את זה הכירו הצעירים שני

 עקרה שקילר שמישפחת לפני
בי עדיין כשהתגוררה לשריגים,
בבית־ תיערך החתונה רושלים.

 היושב־ראש סבידור, למנחם
 ולנחלה, למנוחה ששב לשעבר,

 כיושב־ באחרונה התמנה מאז
לב״י. קרן ראש
 בצ׳כוסלו־ שלנו ״האיש ■

 העיתונות הכתירה כך בקיה,״
גולד פינחס חבר-הכנסת את

 ממסעו באחרונה ששב שטיין,
 גולדשטיין הקומוניסטית. בארץ

 — מה! אלא — ברצון התראיין
 לח־ זאת, בכל שם. קורותיו על

 (״פואר") בנימין בר-הכנסת
מיוח בקשה היתה בן־אליעזר

 הצ׳־ על יתראיין ״שפינחס דת:
כיות..."

 גולדשטיין של נסיעותיו ■
 לו מוסיפות לא ודאי לחו״ל

הליב עמיתיו בקרב אוהבים
 מהם כמה ישבו השבוע רליים.
 הוא איך בדעתם: והפכו והפכו
 של חשבונו על זה? את עושה

 מדוע — ובעיקר לאן? מי?
הם? ולא הוא, דווקא
— המקופחים״ ״שלושת ■

 השבוע שהעניקו התואר זה
 חברי־כנסת שלושה לעצמם

 אריאל קולס, אלי ליברליים:
ה שליטא. ובני ויינשטיין

 להתייעצות, הוזמנו לא שלושה
בבוקר, השלישי ביום שנערכה

 על התלמידים עם שוחח —
 הנושאים אחד שונים. נושאים

 פרשת היה הפרק על שעלו
 עמירם על נשאל פרס איראן.

 בלשונו. מאוד ונזהר ניר,
 כשהזכיר גם נקט יתרה זהירות

 נימרודי. יעקב של שמו את
 האם מחמיא. באורח הזכירו פרס
שא ידע ולכן שיעורי־בית, עשה

 לדבריו שהאזינו התלמידות חת
נימרודי? של בתו יעל, היתה
 ה־ של נישואיה בחגיגת ■

בש הראל שרון קולנוענית
נפגשו בהרצליה שעבר בוע

אי בפרשת נימרודי של יריבו
 נינד את לשכנע ניסה רבין ראן.
 מילחמת־היהו־ את ״עיזבו רודי:

 השניים — לא או שיכנע דים..."
נמו ביניהם והמתיחות התחבקו,

גה.
 משה ״דג על שמע מי ■

 רק לא במיזנון־הכנסת שחל"?
פופו שהוא אלא עליו, ששמעו

 סעודת־ בעת במיוחד שם לארי
 שמו על שתמה למי הצהריים.

 קטן־המידות הדג של המיוחד
 בכתב(כן, או בעל־פה הסבר ניתן

 שמגדלים דג זהו הסבר): דף יש
 סולרית, אנרגיה בעזרת אותו

 מישרד־האנרגיה, של פרוייקט
 שר־הא־ שם על קריאתו ומכאן
נרגיה.

(כמעט) בא רבץ
 כדי ירושלמי בבית״מלון הצטופפו וצלמים עיתונאים •

א חברי־הכנסת של פגישתם את לסקר  נמיר ואורה אבן אב
א הערביים העסקנים עם אס סניורה חנ אלי . פריג ו

 במיסמן השיחה(שהסתיימה לתוצאות ממתינים בעודם
 רבין יצחק כי לראות נדהמו וחסר־משמעות) מליצות גדוש

 על מתווכחים החלו העיתונאים מקום־הפגישה. אל מתקרב
 שר-הבי- עצר כאשר זו, בפגישה רביו של הופעתו משמעות

אחרת. לקומה ועלה המעליות ליד טחון
לה. שגרם ההתרגשות על ידע לא כלל רביו
 לא לפגישה, שהוזמן בן״אליעזר, (״פואד") בנימין ח׳ב
כלל. הופיע
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 לבסוף, ושוב. שוב לנקותו עובדי״המלון נאלצו האדום, השטיח לאורך דאוג אץ ממנהלי״המלון שאחד אחרי דקות,
 השטיח נפרש מייד מגיע. או־טו־טו לשעבר האמריקאי שהנשיא דווח ואז השטיח, את גילגלו ממושך, עיכוב אחרי
למיזוודותיו. נוסף מיתקן המלון: מצוות הראשונה בקשתו אשתו. רוזלין עם הגיע קארטר טוב: הכל טוב, סוף שוב.
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