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 הליכוד סיעת לישיבת 0:
ש בשבוע שנערכה בכנסת,

 צוות הגיע בתל-אביב, עבר
 צילמו אשר הטלוויזיה, צלמי

המ השולחן של אחד צד רק
 משתתפי ישבו שלידו אורה

של הצד את ודווקא הישיבה,
 ח״כ הליכוד, מנהיג ישב ידו

 שהרגיש בגין, בגין♦ מנחם
 הצלמים אל פנה לא-בנוח,

 את גם ״תצלמו להם: ואמר
 מד יצחק ח״כ השני.״ הצד

 בצד שישב ובלון מנכ״ל דעי,
 קרא: השולחן, של הלא־מצולם

 לא הצדק, ייראה גם ככה ״כן,
ייעשה.״ רק

שנער פומבית במכירה 0
 הבדרן על־ידי 77 במועדון כה

אבי ואיש-הרדיו דותן דודו
 למכירה הוצע קורן, נועם

 של ממיטבחה קומקום־הקפה
המ להפתעת מאיר. גולדה

 מוכן היה לא איש ארגנים,
 מחיר בשום הקומקום, את לקנות
שהוא.

 אחרת, פומבית במכירה ■
 ביפו, המערה במועדון שנערכה

רו (״מוטי״) מרדכי קנה
פרופ של אחיו בינשטיין,

 רובינשטיין, אמנון סור
ה- יפהפה עתיק כתיבה שולחן
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 הישיבה בפתח הממשלתית. לקואליציה המפד״ל צירוף באישור דנה
 שזר. זלמן לשעבר המדינה נשיא את באריכות אזניה ברוך הספיד

 האוהל, באולם רחש נשמע החל אזניה, של ההספד כשהתארך
המר חברי לעבר וקראה ממקומה קמה גולדה הישיבה. נערכה בו
״עכשיו עושים שאתם מה המת, כבוד חילול ״זה : כז  לאחר מייד !

 מהאולם. ויצאה ממקומה גולדה קמה ההספד, את אזניה שסיים
 ואמרה היציאה, ליד שישב דיין, משה אל ניגשה היא בפתח

״נכון שלהם, הדיונים את לשמוע מוכרחה לא ״אני :לו !

 גם דובר ישיבד׳ באותה 0׳
האופו של לחימה דרבי על

 וצויינו- בקואליציה, זיציה
 ח״ב של קריאות־ד,ביניים לשבח
 אלועזר החופשי המרכז

 את הפריח אשר שופטלן,
 רבץ, יצחק ראש־חממשלה,

 את שעבר בשבוע להפסיק
 קריאות- בגלל בכנסת, נאומו

ש אלה לעומת שלו. הביניים
ל שוסטק של בשיטתו תמכו

 טען בקריאות־ביניים, הפריע
 הממלכתית מהרשימה ח״כ

 ״קריאות- :הורביץ יגאל
 בסדר, הן שוסטק של הביניים

 אי-אפ- שלו הנאומים את אבל
לסבול.״ שר

 איש לין, אמנון ה״ב 0
ב נאם השלמה, ארץ־ישראל

 מסע־ הצלחת על שעבר שבוע
ב וקרא הליכוד, של ההחתמה
מ מגרה יותר ״מה התלהבות

 עומד העם שכל המחשבה אשר
'ושומ יהודה בעניין מאחורינו

 של התלהבותו את קטע רון...״
 פת, גדעון מיפלגתו, חבר לין

לורן.״ ״סופיה באומרו:

הפו הקרע כי נראה 0
 דיין משה בין הידוע ליטי
ל גם הגיע דיין אפי לבנו
כש המישפחה. של אחר אגף
 הליכוד, עצומת על דיין חתם

מ שטחים לאי־החזרת הקוראת
 יגאל ח״כ פנה ושומרון, יהודה

 דיין, של אשתו אל גם הורביץ
 בבקשה דיין־כורם, רחל

 העצומה, על היא אף שתחתום
 ״אני באומרה: סירבה, היא אך
בפוליטיקה.״ מתעסקת לא

ה במחיר לירות, 3000כ* שווה
 באותה לירות, 900 של מגוחך
 מני המנחה, הציע מכירה
 טהור, כסף עשוייה יד פאר,

ב קריאה לשם משתמשים בה
ש באולם, הנשים אחת תורה.
לי 250 עבור היד את רכשה
 למני: ואמרה התחרטה רות,
 לא !מני אמיתי.״ כסף לא ״זה

 ״ומאתיים־ לה־ והשיב התבלבל,
 כסף כן זה לירות חמישים
אמיתי?״

 התכנית ומנחה למפיק 0!
 (״יעג־ יעקב רוח ומצב בירה

ב סקופ היה אגמון, קלה״)
סי כאשר האחרונה, תוכניתו

 חדשה אווירית רכבת על פר
 לישראל. ארצות־הברית בין

 מציאת בעיקבות יענקלה, סיפר
 בשבוע המתנחלים בידי הנשק

האווי הרכבת ״במקום שעבר:
 יום- מילחמת בזמן שעברה רית

 דרך מארצות-הברית הכיפורים
רכ עכשיו יש ללוד, פורטוגל

 הרבי של מהחצר שיוצאת בת
 עוברת בניו־יורק, מלובביץ

ב הרב מרכז מגשימים, דרך
 אמונים, גוש ומשרדי ירושלים
קלט.״ לוואדי עד ומגיעה

הת מילחמת־דוברים 01
 בעיריית שעבר בשבוע גלעה

 של הנימרץ דוברה תל־אביב.
 שפירא, עמיקם העירייה,

ה בדמות בן־תחרות לו מצא
שנש ופניק, גדעון עיתונאי

 בעירייה האופוזיציה על־ידי כר
ה ראש כדוברה־שלה. לשמש

 אליהו בעירייה, אופוזיציה
ל ופניק את מביא שפייזר,

ל- אולם ,ועדת־ד,כספים ישיבות

 להדר* להיכנס אסור וופניק
ל שפייזר נאלץ כך הישיבות.

למ כדי דקות, כמה מדי צאת
ל העברה לשם חומר לו סור

ה כל עוקב שפירא עיתונאים.
 וכשהוא שפייזר, אחר עת

 יוצא האופוזיציה שראש רואה
ב לצאת ממהר הוא מהחדר,

 את להקדים כדי האחרת דלת
האופוזיציה. דובר

להי עומד הבא בחודש 0
 בינלאומי קונגרס בארץ ערך
 מ־ יהודיים מנהלי־קבורה של

 התוכניות ובין ארצות־הברית,
 קב־ אף תתקיים בארץ עבורם

 תל- עיריית על־ידי לת־פנים
 החליטה, מועצת־העיר אביב.

 שתקבל העירונית האישיות כי
 סגן־ראש- דווקא יהיה אותם
 עורך- המפד״ל, מסיעת העיר
כסוק. חיים הדין

ה את רודפות הצרות 0!
בני הרעים, צמד חברי זמרים

 גוטם־ וישראל רוזנבאום
 קרוב־מיש־ שהוא בני, דינר.

רוזנכאום, טיבור של פחה
 ישראל, עם יחד הוזמן, ואף
 רד אצל להתארח פעמים כמה

 שמא חושש בשווייץ׳ זנבאום
 יעקלו רוזנבאום של הנושים

גדו מצרה לצמד. שניתן כסף
 הרעים צמד נמלטו יותר לה

 מסע- ערכו עת שעבר, בחודש
 גוטם- ישראל בברזיל. הופעות

 מים טיפות כשתי דומה דינר
המ הברזילי לשחקן־הכדורגל

 בעיק- שהוא, ראבלינו פורסם
 אחד ברזיל, נבחרת הפסדי בות

 בארץ ביותר השנואים האנשים
 מטייל הצמד כשהיה עתה. זו

 היו דרדז׳ניירר, ריו ברחובות
ומ ישראל אל פונים אנשים
 אף אחת ופעם אותו, קללים
במכות. עליו איימו

 ממני בתוכנית־הרדיו 0
 פאר, מני המנחה, ריאיין מני
ש מי בן־חנן, מיכאל את

התעמלות־ את מדי־בוקר מגיש

זגמעע קאבוס
 אלה בשבועות משקיע עומאן,

 בשיקום שלו הנפט כספי את
 של הפרטית מצודתו ושיחזור

 קן־הנשרים, היטלו/ אדולף
 קאבוס העילית. שבבוואריה

 המקומי המלון את רכש בבר
 של בסכום קו־הנשרים שליד

 משא״ ומנהל לירות, מיליון 15
 האג־ המיקלט לרכישת ומתן

 אשר היטלר, של טי־אווירי
 עתה מחפש קאבוס במקום.

 המקוריות תובניות״הבנייה את
 את לשחזר בדי היטלר, של

תיירות. לאתר ולהפכו המקום

 בן-חנן בקול־ישראל. הבוקר
 התוכניות כל כי למני סיפר
 עצמו הוא וכי מוקלטות, שלו
 רבות. שנים זה לאולפן בא אינו
 השעה אחרי הרבה קם ״אני
ה משודרת בה בבוקר, שש

 בשש, התעוררתי פעם תוכנית.
ל וניסיתי הרדיו את פתחתי
עצ שלי ההנחיות לפי התעמל

 לא אני ומאז הצלחתי, ולא מי
 בן- סיפר בבוקר,״ יותר קם

חנן.

 מיש־ לענייני הצופה כתב0'
מצא פירקש, חיים טרה,

 כדי ביותר יוצאת־דופן דרך
 דו״חות־חנייה, מלקבל להימנע
 מכוניתו את מחנה הוא כאשר

 ליד אין־עצירה, תמרור ליד
 בתל- בן־יהודה ברחוב ביתו

 הדו״ח את לקח פירקש אביב.
 ממנו גזר המישטרה, של השנתי

 המופיע המישטרה סמל את
 שעליו שלט על הדביקו עליו,
 מיש- לענייני ״עיתונאי כתב:

תמי שנה משך ואומנם, טרה.״
 לרשום שוטר אף העז לא מה
 שעבר שבשבוע עד דו״ח. לו

 ל־ שרשם עיקש שוטר התגלה
 בא הוא ומאז דו״ח, פירקש

 מכוניתו אל מדי־ערב במייוחד
 דו״זז לה ורושם פירקש, של

חדש.

איר בלתי־נעימה :תקרית ■1
 לעורכת־הדין שעבר בשבוע עה

 במיסדרונות לידסקי, גירה
בע בתל־אביב. בית־המישפט

 לידס־ צבי עורך־הדין לה,
 נירה המדענית על מגן קי,

 בהוצאת המואשמת שוורץ,
 במירמה ■לירות אלפי עשרות
 צלם־עיתונות בארץ. מבנקים

 בבית־ממישפט שנמצא חדש
 היא עורכת־הדין שנירה חשב
 עו- אחרי ורדף הנאשמת, נירה

 המיסדרונות לאורך רכת־הדין
 רק שלה. תמונות ״לחטוף״ כדי

 של בדעתו עלה יותר מאוחר
 והוא טועה, הצלם כי לידסקי

טעו על אותו להעמיד מיהר
הרבה. לאכזבתו תו,

מע של . רכז־הכתבים 0;
 שטר* (״גבי״) גבריאל ריב,

 שעבר בשבוע החליט סמן,
 מהעיתון ארוכה חופשה לקחת

ה הסוכנות לשליחות ולצאת
 אשר שטרסמן, בקנדה. יהודית

ה השינויים בעיקבות כי קיווה
תפ את יקבל במעריב אישיים

הת עמודי־הפנים, עורך קיד
קי התפקיד את כאשר אכזב

 יוסף לשעבר את עורך בל
לפיד. (״טומי״)

 שנה 20 מלאות את ביותר מקורית בצורה השבוע חגג והמנחה, השדרןש שמואר
ילדיו, שלושת את מדירתו פינה שי בתמונה). (לידו אשה נחמה עם לנשואיו

 מאותה בתלבשות לבוא להשתדל מהם ביקש שנה, 20 לפני ידידיו עם שנמנו אלה כל את למסיבה הזמין
 (בתמונה בונים שמואל ימים. באותם פופולארית שהיתה המוסיקה לצלילי אותם והרקיד תקופה

 היה הוא נס. לא ליחו כי שי, ונחמה שמואל של במסיבה הוכיח הקאמרי התיאטרון במאי משמאל),
 מי לכל נדיבה ביד שי חילק אותן מדליות, של ארוכה בשורה זבה בערב, ביותר המתמיד הרקדן

 להט, (״צ׳יצ״׳) שלטה העיר, ראש גם חלק נטלו הגבינות, טהרת על שנערכה במסיבה לרקוד. שהסכים
חן. שולח עם רוקד בונים נראה בתמונה התל״אביבית. הבוהמה מאנשי ורבים ברטוב חנון טופול, חיים
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