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סן על ש  הראשזנה במחלקה לחינגר והרב טס מי ח

הדור ופוחת הולך ומרידור 11 ד אדי ובין ־
 ששידר הסקופ לפי 01

 מים־ לענייני כתב־הטלוויזיה
 רצה מישעל, נישים לגרת,
 רשימת מראשות להתפטר פרס

ש סודי סקר בעיקבות המערך
 שלו, הפירסומאי אליו הביא

כי שחזה ז׳ורכין, אליעזר
 אבל בבחירות. למערך שלון

מסי אז נואש פרס רק לא
 הגיע ימים באותם המערד. כויי
של לפאב שריד יוסי ח״ב

 מסיבת־גן ערך מורתדא 0!
אוק השבועון עורך לכבוד
 שבה מנצור, אניס טובר,

הבחי אחרי לראשונה נפגשו,
■ל וגיסי וייצמד עזר רות■

 בתום דיין. משה שעבר׳
 לבקר מורתדא עמד המסיבה
 הקנדי, השגריר של במסיבה

 אולם להצטרף. למנצור והציע
 חליפה היו לא המיצרי לעורך

להופיע סירב והוא ועניבה,

 .קצרים שרוולים בעלת לה
 אסור. יהיה זה מעט ״עוד

 כך על תעמוד אגודת־ישראל
 אין אבל הבאה. בקואליציה

 ה־א הליכוד לדאוג: מה לך
שב לכך ידאג והוא ליברלי,

 להבא גם ללבוש תוכלי בית
קצרים.״ שרוולים

 פליטת־הפה כי נראה 0!
על טופז דודו הבדרן של

הש־ הליכוד, של הצ׳חצ׳חים

 שררה התחייה במטה 0'
 אווירת יום-הבחירות במוצאי
 התחזית היוודע עם נכאים,

 שהעניקה סמית, חנוך של
עי מדטים. שני רק לתחייה

ש בכך הבחין חד־עין תונאי
 בחלל בוהים התנועה ראשי
ונמ בתיקרה מביטים החדר,
 לכיוון עיניים מלהישיר נעים

 ״אין העיתונאי: אמד הריצפה.
לריבונו־של- פונים שהם ספק

 בטלוויזיה. הצבע עשה טבע
 שארידור מסתבר לאחרונה

 שהוא בדברים להאמין מתחיל
לאנשים.״ מכר

משוכ היו ר״ץ במטה 0׳
התח שידור אחרי גם נעים,

 חנוך של הטלוויזיונית זית
ל התנועה שמצביעי שמית,

 מופיעים אינם האזרח זכויות
 ושזה במידגם, כוחם במלוא

על- תיוצג שר״ץ בלתי־אפשרי

 זוללים למעלה) (משמאל, ציפורי ומרדכי למעלה) (מימין,ארידור •ווד□
נישקה־ שותה למעלה) (באמצע, מרידור ויעקב עוגות,

ניסים ומשה (באמצע) שמיר יצחק מימין), (למטה, פורת חנן איש־התחייה, גם קל.

 פיתות, בהגשת עסוקים פעילים שני היו במטה־הליכוד בתיאבון. אוכלים (משמאל)
 הקפידו הפוליטיקאים המכובדים. בשולחן הראשונות השורות ליושבי ומשקאות עוגות
ייראו. שלא ברור כשהיה רק המזון על והתנפלו צילמה, כשהטלוויזיה לאכול שלא

ש ואחרי בתל־אביב, שמיל
 מרגיש ״אני אמר: קצת שתה
אחוז-החסיסה!״ את נעבור שלא
 גוש־ מאנשי כמה אצל 0!

 רבה תמיהה קיימת אמונים
 של מקורות־המימון לגבי

 המזוקן הרב לווינגר. משה
 ערב־הבחי- חזר מקריית-ארבע

 כשהוא מארצות־הברית, רות
הראשונה. במחלקה טס
 סעד המיצרי, השגריר 0|

בדי לספר התחיל מורתדא,
 יודע לא ״אני בעברית. חות
 צוחקים.״ שלי הידידים ממה

 עצמה. מהבדיחה ״האם הודה,
מס כשאני שלי מהעברית או
אותה.״ פר

 דיפלומטית. במסיבה בילעדיהן
 כישראל כי שוכנע בקושי רק

 במסיבה בקיץ לבקר אפשר
 אלה. אביזרים בלי דיפלומטית

אח רק לבוא הסכים הוא אך
 הוזמן שלא ישראלי, שידיד רי

 מתחייב הקנדית, למסיבה כלל
 בכל לידו ולעמוד עימו לבוא

 לבוש כשהוא — המסיבה עת
קצ שרוולים בעלת בחולצה

עני ובלי מיקטורן בלי רים,
בה.

 דיפלומטית במסיבה 0!
 היוצאת, הכנסת יו״ר בלם

 מפיץ כשהוא כרמן, יצחק
 אמר כך אופטימית. רוח סביבו

בשים־ למקום שבאה לאשה,

בב המעורבים כל על פיעה
 צלמת־עי־ כשניסתה חירות.
 הליכוד במטה לצלם תונות

 מי כן־אלישר, אליה!־ את
במצ ישראל שגריר שהיה
 בן- סינן אוכל, כשהוא ריים,

 ״צ׳ח־ :בזעם לעברה אלישר
 במיק- היתה, הצלמת צ׳חית!״

ספרדי. מוצא רה,

 הצ׳חצ׳חים תסמונת על 01
 מאיר של״י, מועמד גם סיפר

 הוא ביום־הבחירות פעיל.
ה ברחבי במכוניתו הסתובב

הרמזו באחד כשעצר ארץ.
 נהג־רכב לעברו קרא רים,

״צ׳חצ׳חים, :לידו שעצר
ז״ הא

 המנדט את להם שיעניק עולם,
!״השלישי
 את ניתח פאר מני 01
 רשימת של המיוחד המצב
יפ ״כשדיין :והיקשה תל״ם

 יחזיר הוא האם מתל״ם, רוש
 המנדט?״ את להם

מס׳ •הורכיץ, ייגאל 01
 חוש־ על שמר בתל״ם, 3

 שהת־ אחרי גם שלו ההומור
 בכנסת יהיה לא שהוא לו בר

ה על הורביץ אמר הקרובה.
 ״בין האוצר: של הבאה צמרת

 ו(יעקב) אדידור (יורם)
הדור.״ ופוחת הולך מרידוד

 הוסיף עניין ובאותו 0!
ה- עשה שלא ״מה הורביץ:

כשהו בילבד. אחד ח״כ ידי
 תוצאות על יכין חיים דיע

 שולמית פרשה המידגם,
 וכשח- זרועותיה, את אלוני

 קראה מנוסה קנית־תיאטרון
!״דרמה -איזו :בקול

 כן* שדן העובדה 0!
 במקום להופיע הסכים אמוץ

 עלתה ר״ץ ברשימת 119דד
 מהטלוויזיה נמנע ביוקר. לו

ל האחרון בחודש להזמינו
הח ספרו על בשניים שיחה

 אפיק- הפסיד בן־אמוץ דש.
 שלא ההוראה ביגלל פירסומת

 מועמדים של תמונות לשדר
 לפני יום 30 במשך לכנסת

הבחירות.
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