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ם הגיע איך שלו  מיה! נוספות. שעות 88־ל קור אב

חד לגמור צריך והאם הפסיכים ומיהם ן1ו.א בי

תיקי הואגבאי יהודה גבאי, בארץ. התיאטרון מוו
הל תיאטרון שחקני בין שהיה  האו

 אך תל״אביב. עיריית של לתיאטרון המושיאון מנהל היום הוא
 בראש־העיריה פגש כשהוא אותו• זוכרים אינם העיר ותיקי גם

צ׳יצ׳. אותו זיהה לא לשלום. ידו את ללחוץ וביקש להט, שלמה

ה־ של זרועה בנחת מייד שה
 לקואליציה. שהצטרפה תחיה, *

 שימחה הוועדה, יושב־ראש
ישי לקיים נוהג היה ארליך,

ב בלבד. דקות 90 בנות בות
 צריך היה הוא האחרונה ישיבה
 תחת שעה. אחרי לפגישה לצאת
ני הועבר הישיבה, את לסגור
 יוכל החדש, סגנו לידי הולה

 הישיבה שר־המדע. גאמן,
דקות. 215 נמשכה

יו גם השתתף בישיבה 91
 להתיישבות החטיבה שב־ראש *■

 רענן הציונית, בהסתדרות
 בעוד בוועדה. החבר וייץ,

 השר לחדר נכנס מדבר הוא
ש אחרי ומייד חמר, זבולון
 להסתודד החל הוא התיישב

 ני- משה שר־המישפטים, עם
 שר־ ״אדוני :וייץ הגיב סיס*

 ד מדבר אני אליך גם החינוך,
רק ״סליחה, :התנצל המר
 דיווח וביקשתי נכנסתי עתה

כן.״ לפני שאמרת מה על

 הביע הדיון בהמשך 91
הת שתי להקמת התנגדות וייץ

המער בגדה חדשות נחלויות
שו מיקצועיים. מטעמים בית
 מתיחיהו לתפקיד, תפו

 חרות נציג דרובלס, (״מתי״)
חו אתה לי, ״תגיד התפרץ:

פסי וכולנו גאון שאתה שב
?״ כים

 להפליג החל נאמן השר 9!
 הציע הוא דימיוניות. בתוכניות

 וינגייט מכון את להעביר להמר ^
בית־ גם שם ולהקים לגולן,

:המר הגיב למלונאות. ספר
ב שאנחנו חושב, אתה ״מה
 ומחר הוראה נותן אני — צבא
י״ עולים הם

 לשר, השבעתו בעת 91
 ח״כ על־ידי קשות נאמן הותקף
 וירשדבסקי. מדרבי שינוי
 כעבור השניים, נפגשו כאשר

 הכנסת, במיסדרון זמן־מה,
 יודע לא ״אתה נאמן: לו אמר
לע ארצה אני צודק. אתה כמה
ש ממה דברים אלף פי שות

 אני אעשה. שאני פוחד אתה *
ל שלך החששות שכל 'מקווה

יתאמתו.״ גבי

? נוספות שעות מהן ■1
 צה״ל. בגלי החדשות עורך

 קיר, (״שטינקור״) אבשלום
 הרמם־ לפגי טען שבאחרונה

שירשה הצבאית שהתחנה כ״ל,

 ולא אש״ף את המילחמה בימי
 של חשבון הגיש צה״ל, את
 שהוא קור, נוספות. שעות 88
 נשאל במעריב, עיתונאי גם

 כה למיספר הגיע הוא איך
 הסביר הוא שעות. של רב

ה בשולי טור הכנת שלצורך
בכ העולמי מהגביע כתבות
 הוא מספרד, ששודרו דורגל,

 המישח־ בשידורי בביתו צפה
 88ל־ הגיע הוא כך קים.

שעות.

 מנהל קור, של אביו 9!
נא במעריב המודעות מחלקת

ל חופשתו באמצע לחזור לץ
 התגלגלה כאשר מעריב, בית

 שהוא והדברים קור פרשת
 איתן, רפאד לרמטכ״ל, אמר
בחופ ונשותיהם אביו הוא היו
 בחיפה. כרמל דן במלון שה

קב מעריב כתב ע  (״קובי״) י
 כדי הבן לקור פנה הכהן
 האשמות על תגובתו את לקבל

לה שרצה האב, בו. שהוטחו
 יפגע לא שהפירסום בטוח יות

לד באישון־לילה מיהר בבן,
שב מצא כאשר העיתון. פוס

 התייחסות יש המישפטים אחד
 ״מחצית :קרא לבנו שלילית

 וכך למעריב הקדשתי מחיי
שלי.״ לבן עושים אתם

קור הצבאית בתחנה 9׳
 והסיסמא ״שטינקור״, לבן אים

 :היא גבו מאחורי שנאמרת
מוסר.״ שטינקור מדבר, ״אתה

 תוכי כמו מדבר ״אתה 9(
 לאיש הרמטכ״ל, אמר חולה,״
מרג (״דודו״) דויד הרדיו,
לתוכ רפול את שראיין לית,
 מרגלית השבועי. הטור ניתו

 לדעת וביקש רפול על הקשה
 הממשלה מהחלטת כתוצאה אם

ביי על ההפצצות את להפסיק
 פחות צה״ל חיילי מקבלים רות

 שר־הביט- שהתבטא כפי הגנה.
 להתחמק ניסה הרמטכ״ל חון.
 וביקש הרפה לא מרגלית אך

 התרגז רפול ברורה. תשובה
 חולה. תוכי מרגלית את וכינה

 את במדוייק לאבחן כשהתבקש
 חולה ״תוכי :השיב המחלה,

ב או במזרע מאושפז שהיה
 ל- התכוון הוא אחר." מקום

 בצפון נפש לחולי בית־החולים
 ש- רפול השיב אחר־כך הארץ.

לה נועדו בביירות ההפצצות
קי רפול מדיניות. מטרות שיג
ישודרו, לא אלה שדברים ווה

ש הראיון, נזוגה. תיקוותו אך
 בבוקר, השישי ביום הוקלט
ב קיצוץ, ללא במלואו, שודר
ערב. אותו

הראיות בחוק התיקון 9!

 בזכות שעבר האונס, בעניין
 עורר הח״כיות, של חזק לובי
הת מישהו בליכוד. רב זעם
התי מיוזמות אחת כנגד בטא
 שאילו אלמי, שולמית קון,
 בכנסת, חזק לובי לאנסים היה

 הגיבה עובר. היה לא התיקון
 עיקרון, אותו פי ״על אלוני:
 עשיית־דין שחוק לשער אפשר

 משום עבר ועוזריהם בנאצים
בכנ לובי היה לא להם שגם
 של מזכירתה העירה סת.״

 באותו רפאלי מיכל אלוני,
הת העולם, כל ״אנסי :עניין
!״ לכדו

 ראש־ סגן של צאצאיו 91
 משתלטים לוי דויד הממשלה,

 שר־ של נוסף בן לבנון. על
 בםד-ר, משרת אלי, הבינוי,
 ה״ בגיזרה אלה בימים ומוצב

 מהכוחות הרחק לא מיזרחית,
 כאחראי משמש הוא הסוריים.

 שבעבודה ובהפסקות מיטבח
 על חובש־הכיפה, הבן, מדבר

 בחזותו הדומה אלי פוליטיקה.
 גם מאכזב לא לאביו החיצונית

ב מגן הוא רעיונית. מבחינה
הליכוד. עמדות על להט

 שעליו הראשון הדבר 91
 כשעזב זילכר, אלי חשב

 המלו־ של כעוזרו מישרתו את
 לקחת היה שין? חיים נאי

 אך שבוע. לפחות של חופשה
 של דוברו בעבר שהיה למי

 שר־ היה כשזה שרון, אריק
אפשרות היתד, לא החקלאות,

 ה־ חברתו חלומו. את להגשים
ש קרמוסל שנטל צרפתיה,

בד לשוב נקראה ציירת, היא
 שאמה משום לפאריס, חיפות
 לשבת נאלץ זילבר מאוד. חולה

 גורד־י ברחוב בגלריה במקומה
תערו נערכת שם בתל-אביב.

 תמי- את למכור כדי שלה כה
נותיה.

היכל־המיש־ מבאי איש 9!
 על העלה לא בתל־אביב פט

 גבה־הקומה שהמישפטן דעתו
 שטנגר, חיים וחבוש־הכיפה,

 ששטנגר מסתבר משורר. הוא
 בכת־ שירים שנים מזה מפרסם
פורס אף ובזמנו שונים, בי־עת

 בריב* שלו שירים אסופת מה
ק רב״היוקרה הסיפרותי עון

 39 אסף הצעיר המישפטן שת.
ה בעשר חיבר שאותם שירים,

ה נושא אך האחרונות. שנים
 הספר של במוטו מופיע שירה
הפי את מצטט שטנגר הדק.

ס האכזיסטנציאליסטי, לוסוף
 ״אני שאמר, קירקגור רן

 זמן לדת נועדתי אבל משורר,
למשורר.״ שנעשיתי לפני רב

ל או לקבוצה נאמנות 9!
 היא זו קלאסית דילמה מדינה,

 הבמאי של החדש סירטו נושא
 ראש נאמן, (״ג׳אד״) יהודה

 באוניברסיטת לקולנוע החוג
 הכסף, מנש גיבור תל־אביב.

 ישראלי זמר הוא גוב, גידי
 הוא שם בברלין. חיל שעשה
 שמאלנית לקבוצה כספים אוסף

 של הלימוד שכר מימון לצורכי
 עם לארץ, מגיע כשהוא חבריה.
 הוא שימקו, דליה חברתו
לע החליטה שהקבוצה מגלה
ולק בכסף, אחר שימוש שות
נ בין נקרע גוב נשק. בו נות

 שי- לחצי ובין לקבוצה אמנותו
 ממנו הדורשים רותי־הביטחון,

 שדר רנן שמפיק הסרט מידע.
 הקרן מצולם. היה ולא כמעט

צ היתה סירטי-איכות לעידוד
׳ל דולר אלף 70 להעניק ריכה

ה שאנשי אחרי הסרט. עשיית
הח הם התסריט, את קראו קרן

 ראש בו. להשקיע שלא ליטו
 בעבר שעשה לקולנוע, החוג

למ הצליח אלונקות, מסע את
 שנתנו אחרים משקיעים צוא
להפקה. ידם

 פאר מני שמע כאשר 9!
 לפני גפן יהונתן שבהופעת

 כאשר החשמל הופסק חיילים,
 המיל־ נגד להתבטא החל גפן

 שאני ״כמו הגיב: הוא חמה,
 צה״ל של השיטות את רואה
 את לו יפסיקו עוד הם היום,

המים.״

 בערב לגמור? מתי 9<
ב פאר מני שערך ראיונות

 בית ותקין, בכפר הגדול בית
 הראשונים המתיישבים ראשוני

 ד״ר את ראיין הוא בעמק־חפר,
 ניסה, הסקסולוג שקד. עמי

בת מיתוסים לשבור כהרגלו,
 הוא שבינו־לבינה. היחסים חום
 בני־ ששני נכון זה שאין טען,
 ״ביחד״. לגמור צריכים *הזוג
 כך, להיות צריך היה זה אילו
 האדם בני את בורא היה האל

ב שיגמרו כדי שונה, באופן
המו הטיבעית ״בצורתם יחד.
 בנויים המינים שני בני כרת,

 ביחד.״ גומרים לא שהם כך
 משום כך, תאמר ״אל מני: הגיב
הכ ממך יקבלו הדתיים שאם
 שאחרי הרי כך, על אלוהי שר

 הם על אל עם יגמרו שהם
ב לגמור שאסור חוק יחוקקו
 ומני בנימוס, חייך שקד יחד.״

 שפירא ״אברהם הוסיף:
 קטן סעיף להוסיף עלול עוד

 רק זאת לעשות שיש בחוק,
כרמל.״ שמיזזי על
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