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 - הרב בבית המישטרה מפביזל עשה מה
בן־שחר? ח״ם אצל חלקית ציונות הנשמת ומהי

 מדיניות־ על בהרצאה 9|
 ח״כ דיבר ישראל, של החוץ

 על היתר, בין וייס, שגה
באפ האנטי־ישראלי המהפך
 היבשת את תיאר הוא ריקה.

 הפראדוב- כיבשת האפריקאית
ל אמין. נקרא ״אידי סים:

קור באמצע שנמצאת מדינה
נמ העילית מצרים צ׳ד. אים
מצ של המפה בתחתית צאת
״חו (מלשון ובליבריה רים

 רודני. משטר משתולל פש״)
 לנו החזירו שהם הפלא מה

טובה?״ תחת רעה
 הראיון על סיפר סער 91!

 מנחם ראש־הממשלה, שהעניק
ב הישראלית לטלוויזיה בגין,
 מסרב כידוע ראש־השנה. ערב
 ה־ את מחדש שיערכו בגין

 אליו וכשנשלח עימו, ראיונות
 הוא סגד, ישראל הכתב
 שאורך לראש־הממשלה הסביר
ו דקות, שמונה יהיה הראיון

 בתום דקות. עשר היותר לכל
 דיבר שבגין התברר הראיון

 בגין את שאל סגל דקות. 20
 ובגין הראיון גורל יהיה מה

 סומך, אני ״עליך לו: אמר
לקצץ.״ יכול אתה

 יחסי־הציבור, אנשי שני 9!
הג־ ואכינועם דיין אבי

¥ *,י|| ן | 11| |1י| י  וייסר, מיכה חרות ח״כ לו שלוחש לסוד לב גתשומת מאזין הליכרלים איש ך
/ ערב באותו מאוד נלהב חיה רייסר השניים. שבהנהלת היקב מועדון בפתיחת | ^ # 1\ #| !

הוא. גם נחת ורווח המכובדים בשולחן רייסר ליד ישב אלבין הלאומי. המועדון מוזמני של מההיענות

ד סער ג
האם האב. הופיע

 שיבקש סער, טוביה מאביהם, שיבקש ,12ה״ בן רן לאחיה לוחשת ,15ה־ בת
 שבו ראיונות לערב מלא בהרכב באה סער, משיפחת אותה. תצלם שלא מהצלמת

המוזמנים. בשולחן ילדיו, שני עם ישב וסער אחר, בשולחן ישבה

 המישטר־ הצמרת את רב. בת
הרב. אשת אירחה תית

 שופרסל חברת מנכ״ל ■
 יוסף (מיל׳) אלוף הפורש,

 לא שהוא בגאווה סיפר גבע,
 אחר. בכיר תפקיד לשום עובר

 שנה־שנתיים לקחת ״החלטתי
 זמני כל את ולהקדיש חופש

ספרים.״ לקריאת
 המערך מועמד שהיה מי 9!

 הפרופסור שר-האוצר, לתפקיד
 בשבוע יצא כן־שחר, חיים
 כדי לארצות־הברית, ~שעבר
 מרכז להקמת הסכם על לחתום
 על־ידי שימומן בארץ לימודי

ליהו ושיאפשר האמריקאים,
ש בן־שחר, בארץ. ללמוד דים
 תל- אוניברסיטת נשיא הוא

ב מצדד שהוא אומר אביב,
 הציונות, של חלקית הגשמה

שיהו לכך לגרום יצליח ואם
לפ בארץ ילמדו מחו״ל דים
 שהוא הרי אחת, שנה חות

מוגשמת. תוכניתו את יראה
 לא שהוא טוען בן־שחר 9)

 מה לו ויש מהפוליטיקה, נעלם
 הכלכליים הצעדים על לומר

 ארי" יורם שר־האוצר, של
ב זאת יעשה הוא אך דור,
באוני מתפקידו שיפרוש רגע

״ראש יהיה הוא ואז ברסיטה,

 כ־ להזמין החליטו דליפמן,
 יצרני לתערוכת אורח־כבוד

ש בשבוע שנפתחה רהיטים,
 הרמטכ״ל את בתל־אביב, עבר

 באהבתו הידוע איתן, רפאל
 לו שלחו הם הגגרות. למיקצוע

 רשום, בדואר רישמית, הזמנה
כ אך לפני.האירוע, שבועיים

ה ערב בטלפון, לברר שרצו
 נאמר יבוא, רפול אם אירוע,

שנש אזרחי מיכתב שכל להם
 ללישכתו מגיע לרמטכ״ל לח
 ביג- שבועות אחדי רק
 אם ביטחוניות. בדיקות לל
 יגיע שהמיכתב רוצים הם

 אישית לבוא עליהם כן לפני
 את ולמסור להזדהות לקריה,

ץ המיכתב.
מיספר דיניץ, שימחה 9!
 לכנסת, המערך ברשימת 61

שב לעצמו מאחל שהוא אמר
 יהיה לא המצב החדשה שנה

 שראש־המנד כפי טוב כל־כך
 כך כל ולא אותו, מתאר שלה
 פרם ששימעון■ כפי גרוע

אותו. מתאר

 המתמודדים המחנות את 9
 מיפלגת־העבודה ראשות על

 ״ישנם :וייס שבח ח״כ תיאר
 גור(ו) כת יש פרס(ה). מפריסי
שה שסוברים מי יש חדשה.

 אני ואילו אחרון, יצחק נכון
להטות.״ רבין אחרי נוהג

הפלי האירועים אחד 9'
 מיש- מפקד טיפל שבהם ליים,
 משה תל־אביב, מחוז טרת

 היה שפרש, לפני טיומקין,
 יצחק הרב של לביתו פריצה

חפ וגניבת פרנקל, ידידיה
 טיונד מאוספו. יקרי־ערך צים
 יום־ הרב של לביתו בא קין
 שחלק אחרי אותו. וניחם יום

 סיפר נמצא, הגנוב מהרכוש
 יומיים שכעבור לרב, טיומקין

 פרנקל מהמישטרה. פורש הוא
מח עם שיבוא מיד, לו הציע
תור אברהם בתפקיד, ליפו
 לראש־השנה. ברכה לקבל גמן,
מ במיוחד בא הברכה לטקס

 המישטרה, מפכ״ל גם ירושלים
היא שאשתו איבצן, אריה

 למסיבה יעל, אשתו, עם באלבקוביץ אומיה
 בופד נשיא לכבוד שנערכה

 לארצו שיבוא לאמציה הציע הנשיא מנגופה. לוקאס טוצואנה,
 ביגלל מהסס, אמציה שם. לשר־הספורט כיועץ וישמש
דרוס״אפריקח. ביוזמת שהוקמה המדינה״כביכול, על שהוטל החרם
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