
בי
א

 
מן,

לד
ו

 
לם

עו
ה

 
זה

ה

 העתיד. על בייחוד להינבא. מסוכן בישראל
וחולצה מעיל ברוסיה השאיר גרציאני וזיקו

 מתוח היה שמיר יצחק ■
 הראשון האורח כשהיה למדי

 החדש. מועדון־העיתונות של
 שאלות מפני חשש הוא

 שהמנחה, גם מה פרובוקטיביות,
 לו הבטיח סאמט, גירעון

 כבר המסיבה כאשר כאלה.
 לפתע קם לסיומה התקרבה

 העיתונאים מוותיקי זד, אריה
בימי עוד צנזור שהיה מי בארץ,

 באחת בר״לב אל ניגש במקומו,
 ״האם ושאל: עיתונאי המסיבות

 למינוי בתור להירשם אפשר
 שייגמר אחרי השב״ס, נציב

החדש?" הנציב
בשר־ האיץ מה ■

יעקובי, גד התיקשורת,
 השני הערוץ שידורי על להחליט

 הראשון? לערוץ המיועד בתדר
שעבר הראשון ביום ביקר יעקובי

 תעשיית־המחשבים של הארצי
 מעריך אתה ״כיצד שם: ונשאל

 לאור בעתיד, ההתפתחויות את
 האמריקאית?״ הבורסה נפילת

 וענה: ארוכות חשב השר
 להינבא, מסוכן ״בישראל

העתיד..." על במיוחד
 יעקובי טס בסוף־השבוע ■

 לארצות־הברית. ימים לעשרה
בלונד יעקובי ירצה היתר בין

 לפני הצפוי מינוייה דבר
 בלעדי ראיון אז שהעניקה
 בעצמה לבשר מיהרה לשבועון,
המשמחת. הבשורה את למערכת

 דבר לשימחה משנודע ■
 בצורה הגיבה היא מינויה,
התרג אולם במיוחד. נרגשת
 מהבשורה רק נבעה לא שותה

שימחה של מישפחתה המשמחת:

 סיעת־העבודה בישיבת ■
 ולהמשיך לעבור הוחלט בכנסת

̂  שליד באוהל״השובתים בישיבה
 ~ יושב־ ראש־הממשלה. מישרד

 קרא אדרי, רפי הסיעה, ראש
 לאוהל, לעבור לחברי־הכנסת

 ״מי הגיב: שחל משד! והשר
עכשיו." פטור באוהל, פעם שחי

 שושנה שרת־הבריאות ■
התראיינה ארכלי־אלמוזלינו

הזה העולם ולדמן, אביהזה העולם ולדמן, אבי
ן ק1ך ה חגג אחרונות", ״ידיעות איש ושייקח, אלמה של בנם 0ן

הפגנת־ הפכה קבלת-הפנים שלו. הבר־מיצווה את שבוע 11 11!■ ]
 מימין, למעלה (בתמונה שייקה האורחים. בין הצטופפו השרים כשרוב הצהרון, של כוח
 עזר ״דן". מלון במדרגות לקראתו שירדו אורחיו, לקראת הריע ובנו) אלמה אשתו עם יחד

 ״די! שרון קרא ושוב שוב על״כן חזר וכאשר שרון, אריאל ליד שיצטלם כך על עמד וייצמן
 אופירה היתה הזוהרות האורחות אחת משמאל). למעלה, (בתמונה גבול!" יש לאונס גם

״אני נבון: יצחק שר״החנוך בעלה, העיר לפיה, נשיקה הדביק האורחים אחד כאשר נבון.

 שגרם דבר זה!" את שתראה כדי רק זה את עשיתי לא ״אבל האורח: השיב זה!" את ראיתי
 (בתמונה צחוק. של עווית ״מעריב", עורך של אשתו דיטנצ׳יק, בתיה ולחברתה, לאופירה

 מי מימין), ישראלי(למעלה איקה הרב היה מפתיע אורח איתי). הבן עם משמאל, למטה
 לאורי המסלול את קבע וכך בתשובה, שחזרו בתל־אביב אנשי־הבוהימה ראשון שהיה
 ״ אחרי גם במקום נשאר לכיפה, מעל ובמיגבעת אופנתית בחליפה ישראלי, ולחבריו. זוהר

 אלוהים. של קיומו על רביו יצחק עם ארוכה לשיחה ונכנס לביתם, הלכו האורחים שרוב
הבא. והעולם הזה העולם הדת, היהודית, הדת על ארוכה שעה ודנו במעגל ישבו השניים

 שאלה להציג וביקש האנגלים,
 והמתין התמתח שמיר חשובה.
 היתה זיו של שאלתו אך לפצצה,

 את לקבל הסכים לא שמיר מדוע
בלישכתו. צ׳יצ׳ולינה של פניה
שר־ בר־לב, לחיים ■

 באיוש צרות יש המישטרה,
 בתי־הסוהר. שרות נציב תפקיד

 של התפטרותו על שנודע אחרי
 איש ומינוי מיימון, דויד

לוי שאול מישמר־הגבול

 המקום תושבי במיצפה־רמון.
 את קולטים שאינם על התלוננו
 ״מה, ורגזו: השני הערוץ שידורי
 מדוע ב׳? סוג אזרחים אנחנו
 מאחרים יותר לסבול עלינו

הת רשות־השידור?״ משביתת
 שלהן, את כנראה, עשו, לונות

 תושבי גם יכלו קצר זמן וכעבור
 בשידורי לצפות מיצפה־רמון

הערוץ־השני.
בכנס הירצה יעקובי ■

 של באירועי־הפתיחה אנג׳לס
 עימו יחד לישראל. 40שנת־ה־

 דניאל סנאטור שם ירצה
 ניהל כאשר שהתפרסם אינויה,

 איראן־קונטראס חקירת את
 ייפגש הוא האמריקאי. בסנאט

 קיסינג׳ר, הנרי עם גם
ואחרים. אברהם מורים

מי — שימחה אתיה ■
 כיועצת שנים כמה לפני שכיהנה

 האשה למעמד ראש־הממשלה
 הודעה השני ביום קיבלה —

 בן־אהרון, מיוסי טלפונית
 הראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל

 מחדש מינויה על והתבשרה
את פירסם הזה השלם לתפקיד.

 והיא למדי, מתוחה תקופה עברה
 ועל זו תקופה סיום על התבשרה

אחת. ובעונה בעת החדש המינוי
 תמונה שפורסמה מאז ■
 חבר־ עם ביחד נראית היא שבה

 הטלפון אין אדרי, רפי הכנסת
 של במישרדה מלצלצל פוסק

 סלע. אתי אשת־יחסי־הציבור
 באירוע צולמה התמונה

 בו השתתף ואדרי סלע, שאירגנה
 מישפחת כיכבה שבהם בימים
 מי היו לכן בכותרות. אדרי

 סלע את בטעות שקשרו
 והיא בבית־אדרי, להתרחשויות

 — מתחננת! — מבקשת
.בזהות. הטעות את להבהיר

 בבוקר״ראיונות שעבר בשבוע
 את שסיימה אחרי בכפר־סבא.

 להאזין כדי נשארה חלקה,
 חוקר־המישטרה עם לראיון

 בעל כיום חדד, מישל לשעבר,
 בסוף פרטי. מישרד־חקירות

 ״המישטרה השרה: לו אמרה
 של תשובתו אותך." הפסידה

ככה." חושב אני ״גם חדד:
 ,כרעם עוזי חבר־הכנסת ■

 מטה־ כיושב־ראש שהתמנה
 העבודה, מיפלגת של הבחירות

 שנודע אחרי אחדים ימים קיבל
 ספר — מתנה המינוי על

 לשחק בשם מאנגלית מתורגם
פנימי מדריך — לנצח כדי
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