
 בסקי ת־הדגל1ע1רצ נקרעו הזמרת לזמירה
סוסו רגלי משתי בעיטה ספג דיין ואהוד

 הביטוח מנכ״ל כשפגש 81!
 ח״כ את רוטר, רפי הלאומי,

 וירשדכסקי, מרדכי שינוי,
 שאל הוא הכנסת, במיסדרונות

ביו הקצרה הדרך מהי אותו
ב- החדרים לאחד להגיע תר

ה מידית, המודח, העוזר
פיק. צביקה לזמר נשואה
לתפ שם־אור כשנכנס ׳91
 מרדכי של כעוזרו קידו,

 להפגין ניסה הוא ציפורי,
שבא מי כל כלפי שרירים

הו לא שם־אור ההקלטה. את
 להקלטה, לפגישת־ההאזנה פיע
 השר רואיין שבו בערב אך

 הוא באיחור. להופעה בא הוא
 וקרא: השוער לעבר התפרץ

לא שציפורי לך אומר ״אני

(״מי מיכאל לכנסת, חירות
המ (הירשפונג), איתן קי״)
ב הישוב פעילות את רכז

בתל־אביב. מצודה
 שלט ששנשא מלצר, 9!

הסתובב מצלצל, פעמון בעל

 שהציטוט רק שלא הראשי רב
ב רשום שהוא אלא מדוייק,
 אותו של התחתונים שוליים
 גורן הלך הישיבה בתום עמוד•

והס העניין, את בדק לחדרו,
לאולם־הישיבות לחזור פיק

קול יצחק
עיטור (גלביץ) ג.

 ״אולפני מנהל קול, (למעלה). רוזנבלום פנינה עם משותף מצילום להתחמק מנטה
 העיתונאי (לידה פנינה עם משותף בתצלום רוצה אינו מדוע הסביר לא הרצליה״,

מבית״החולים. לפני־כן יומיים רק יצאה פנינה איתה. הצטלם הוא שהרצה, אחרי

כל־כך ״אני והוסיף: בניין,
 יודע לא אני כאן! מבולבל

ה ואיפה הצפון כאן איפה
 :וירשובסקי לו ענה דרום.״
 את רק לחפש צריך ״אתה

המיזרח.״

 מלישכתו שנזרק אחרי 9!
 יוג״ ישב שר־התיקשורת, של
 עם אור ־שם־ י״)ונ(״י תן

 קינן, עמוס הוותיק, ידידו
 את כנראה והגג בבית־סוקולוב

 ויסקי שתו השניים פיטוריו.
יש כשלידם בשעות־הצהריים,

של אחותו שתתה, ולא בה,

 עמד שהשר לפני במגע. איתו
 בתל- בערב־ראיונות להופיע

 למראיין התקשר הוא איביב,
 יופיע לא שהשר לו והודיע
 ערב־ שאחרי משום לראיון

ב השר צוטט קודם ראיונות
המ במדוייק. שלא עיתונים

 שצי־ לשם־אור, הסביר ראיין
 לפני יום איתו, סיכם סורי

 אינו והוא הראיון, לגבי כן,
 ישלח שהשר דעתו על מעלה

ה את לבטל הטרי עוזרו את
 הסביר כך על נוסף מופע.

 ערבי־הראיונות שכל המראיין
לבדוק וניתן מוקלטים, שלו

 אכנס לא שאני עד יתחיל
 שלו!״ העוזר אני לאולם!

הס לאולם נכנס כאשר אך
 התחיל כבר שלו שהשר תבר

להתראיין.

 צעירי- שכל מסתבר 9!
ה בכוכב־יאיר, יגורו חירות
 מיזרחה המוקם החדש ישוב

 על הנקרא בישוב, מכפר־סבא.
 (״יאיר״) אברהם של שמו

רן, ט  ח״כ מילבד יתגוררו, ש
 רוני ח״כ גם רייסר, מיכה

 דויד השר של עוזרו מילוא,
ומועמד פרוסי, אבנר לוי,

 שנערך האביב בנשף אורח״כבוד היה תל־אביב מכבי קבוצת מנהל
 שישב פלומין, הקבוצה. של החדש למיגרש תרומות איסוף לשם

 (למעלה בגדי״הים מתצוגת מאוד ונהנה הבימה לכיוון ראשו את היפנה הדוגמניות, מסלול אל כשגבו
פרח. לפלומין העניקה (משמאל) נצר זיווה הדוגמנית דיסנצ׳יק). בתיה הדוגמנית מימין

 פלאזה מלון של ׳בחדר־האוכל
הבו ארוחת בשעת ירושלים,

 נרינ־ בשם אורח וחיפש קר,
טל שיחת לו שהמתינה בוים

 ראש־ לסגן התקרב הוא פון.
 שישב לוי, דויד הממשלה,

 ? ״אתה :אותו ושאל באולם
 מול מנופף כשהוא ?״ אתה
 בראשו הניד לוי בשלט. פניו

לאכול. והמשיך שלילה, לאות
 של הפרלמנטרי היועץ 91

מופ היה חריש מיכה ח״כ
לאו עלה עירן דורון תע.

ל הנוסע ,9 קו של טובוס
 ד,מפ- ח״כ ליד וישב כנסת,

 הוא מלמד. אברהם ״ל,ד
 הוא אין מדוע אותו שאל
 פרטי, ברכב או במונית נוסע

 נוסע שהוא לו הסביר ומלמד
ל מתל־אביב באוטובוס תמיד

ש מה לשמוע כדי ירושלים,
 עירן המצב. על העם חושב
ב שומע הוא מה אותו שאל

 שהכל לו ענה ומלמד אחרונה,
 פרלמנטרי למהפך מייחלים

מסיני. הנסיגה השלמת אחרי
 של החזק האיש מלמד, 9!

קי איש הוא ועדת־הכספים,
 נמצא כשהוא ניר־צבי. בוץ

 ב־ שוכן מישרדו בתל־אביב,
בפי תמר הוותיק בית־הקסה

 ואחד- שיינקין הרחובות נת
 הודעות מקבלים אף ושם העם.

בהעדרו. עבורו,

 בין שהתקיים בדיון 91
 והרבנות מישרד־הדתות צמרת

 לעניי- השר הוכיח הראשית,
 את בורג, יוסף ני-דתות,
וה בספרי־הקודש, בקיאותו

האש הראשי הרב נגד פעם
ב גורן. שלמה הרב כנזי,

 בהיכל שהתקיים הדיון, מהלך
מהמ פסוק בורג ציטט שלמה,
 שהציטוט טען גורן קורות.

ל ענה בורג מהמקורות. אינו

 שהוא בורג באוזני ולהודות
צדק. ושהשר טעה, אכן

ה לא בשווייץ השלג 91
 למורה־להתעמלות פנים איר

ה ר מי שיצ אדם, (״זמי״) ז
ה בהרים קצר לטיול־סקי אה

ה זמי, באוסטריה. מושלגים
 נפגעה כזמרת, יותר מוכרת
 חופשתה סיום לפני יומיים
נע נעלה היא הקיט. באיזור

 מספרים בשני הגדולות ליים
 על שמרה ולא מידתה, מכפי
שהחלי אחרי הזהירות. כללי

 נקעה שהיא בטוחה היתד■ קה,
 התברר אחר־כך אך רגלה, את
 הרצועות לה שנקרעו לה

 השמאלית. ברגל הצידיות
ה השנה כבר שזו לזמי,

 הסקי בספורט שלה רביעית
 הרגשה היתה לא באירופה.

 לארץ, ״בדרך מהעניין: רעה
 מ- שחזרו מטוסים שלושה
 בישראלים עמוסים היו שווייץ

 יותר הרבה בצורה פצועים
ממני.״ רצינית
ל נראה דיין אהוד |■

 את עוטף כשגבס אחרונה
 נגרם השבר הימנית. זרועו

 שהעיף מבעיטה כתוצאה לו
ץ. סוסדאהובו, כלפיו  כשבא ח

 הרים סוסו, על לרכב דיין
 ובעט רגליו שתי את הסוס

 מדיין מנע לא השבר באדונו.
לידי ולעזור לתל־אביב לבוא

רי (״כושי״) שימעון דו,
וגנר גרוטאות לאסוף מון,
מש על אותם ולהעמיס טור,
 למקום כושי עם שיצאה אית

בדרום. החדש מושבו
 כן־נר, יצחק הסופר 9'

 לעב־ נכון של הראשי המגיש
ה באותה תוכנית־הבוקר שיו,

 לחוק לקרוא הציע תחנה,
 ראשי חר״ה, בשם רמוז־הגולן

 הלשוני הרעיון שלו. התיבות
שודר. לא

ם ל עו ה ה 232135 הז


