
ב1המ שם ר1מק .מהו סגירת..אד־על״ את ת1מתע היו חתימות אלף 200  ש
שלה סגן מקבל דאיך בני־עיש _ שיהממ מוזמויו פני את רא

 רבע שכעבור לשר, והודיע חדר
ממ בישיבת להיות עליו שעה
 לא הוחלט שעליה דחופה, שלה

 תק- אישור הפרק: על מזמן.
ראש־ד,ממש סגן ציב־המדינה.

ה שבפעם והבטיח התנצל, לה
 וקליינמן יקרה לא זה רביעית

ו בירושלים שהותו את ניצל
 בבירה. מיזרחית למיסעדה יצא

 במקום ראה פנימה, כשנכנס
 מבני- אחדים עם סועד לוי את

סישפחתו.
9  לוי של גבו מאחורי 1

 שתק ״מדוע במצודה: שואלים
 ה־ בימי ראש־הממשלד, סגן

ה בעת המשכיל כי מילחמה?
יידום.״ היא

9  שקיימה הדיונים באחד :1
 על הכנסת של ועדת־הכספים

התג בשבתות, על אל סגירת
הקו ההסכם של 16 שסעיף לה

בש טיסות אוסר לא אליציוני
 ונחיתות המראות רק אלא בת,

 העיר הישראלית. החברה מטוסי
יעקו־ גד המערך, ח״כ כך על
 שר־ ״1 יטוסו שהם ״אולי 1 כי

 שנכח קורפז ווייס התחבורה
 בהצעה עניין גילה בישיבה,

במיז יהודיות שבעיירות וסיפר
 בקבוקי קושרים היו רח־אירופה ,

מ בשבת, שנסעו לעגלות מים *י
מו היה בשבת בים ששיט שום
והפלגה. עגינה לא אך תר,

9  ארילו שר־הביטחון 1
רא 60 בלישכתו ארח שדון

 החרות תנועת של סניפים שי
 אחת והשומרון. השרון מאיזור

 מדוע היתה, שנשאל השאלות
 אנחנו מיבצע על חוזר לא הוא
 המוני הסעות מיבצע הנופת, על
 לא- ערך שהוא בוחרים של

בגדה־המער־ תרי־ההתנחלויות

ו זלדות, שתי בין חבל מתחו ן
 הוא בורשטיין עליו עלה כאשר
מ במיפסעתו, ונפגע החליק

בגריז. משוך היה שהחבל שום
 בבית־ סיים הוא ההופעה את

חולים.

9  הכנסת בישיבת צופים 1
בפר לדיון שהתכנסה המיוחדת

 ראש־ את ראו גלי־צה״ל, שת
 את בחוזקה מחבק הממשלה

ו בהן, גאולה התחיה, ח״כ
מ היציאה לעבר עימה צועד

 קשורה אינה הסיבה המליאה.
למ להגיע כדי דווקא. באהבה

מד ארבע עולים עצמה ליאה
 כשראש האולם. משולי רגות

נת הוא לאולם מובא הממשלה
 רצה כאשר הכנסת. בסדרני מך

 את במרחק־מה וראה לצאת,
בה. להעזר ביקש הוא כהן.

 של לאולמו שנכנס מי 9!
 אכרהם המחוזי השופט
ה ביום בתל־אביב, מלול
ה נחת. רווה שעבר, חמישי
 מרומם. במצב־רוח היה שופט

 טיירי, מאיר של במישפטו
ש פתח־תיקווה מכבי שחקן

גנוב, רכוש בהחזקת הורשע
 לידסקי צכי עורד־דינו, טען

 עבר ועם טוב־לב הוא שמרשו
 ״הוא מלול: כך על העיר נקי.

 בין שהסתבך.״ עד טוב, כל־כך
 אלוף־מישגה, הופיע האופי עדי

 על-ידי נקנה טיירי כי שסיפר
 במחיר ברעננה מקומית קבוצה
 קנו ״אם :שתק לא מלול נמוך.
 שווה?״ לא הוא אולי בזול, אותו

 עמיקם, ליאורה התובעת
מ השחקן על לגזור שביקשה

 את כתקדים הביאה בפועל, אסר
 הכדורסל, שחקן של מישפטו

שנשלח שניאור, אכרהס

 ביני אחת, ״אות חייך: מלול
מהי?״ לבינך,
ב שחזר הג׳אז נגן 9

 לא קוגצמן, רומן תשובה,
 מוסף לחותם, להתראיין התנגד

 סיפר הוא אך מר. החיש על
 לביתו שבא וכן־עמי, לשוקי

 לפני־כן פנה שהוא לראיינו,
 הלכרשטט יצחק שלו, לרב
ה לקיום הסכמתו את נתן וזה

בש יודפס שלא בתנאי ראיון,
בת.

 עם שביחד קונצמן, 9
 קמינם־ (״אהרל׳ה״) אהרון

ב הג׳אז את מאוד קידמו קי
 הראשונה שבפעם סיפר ארץ,
 הוא בתשובה חזר שהוא אחרי

ב הפלטינה להקת עם הופיע
 כשעלה תל־אביב. אוניברסיטת

 פרץ ובציציות, בכיפה לבימה
ש בטוח והיה בצחוק, הקהל

מההופעה. חלק זהו

9 מפ זוכים יום בכל לא 1
מז צמוד. רפואי בליווי גינים
 של הצעירה המישמרת כירת

 בירושלים, העבודה מיפלגת
 שהשתתפה לנגר, ליאורה

 הכפיה נגד המישמרת בהפגנת
 בירושלים, בגן־מנורה הדתית
 זה היה צמוד. ברופא לוותה
 שעדיף שהחליט ראוכן, בעלה,
 הנמצאת אשתו, לצד יהיה שהוא

 כדי להריונה, התשיעי בחודש
 יהיו אם רע כל לה יאונה שלא

השקטה. בהפגנה מתפרעים

 שינוי, סיעת לדובר 91
 זכות- יש קרמר, (״ג׳קי״)נתן

 ו־ מהכרזות חלק על יוצרים
 על אל אנשי שהניפו הסיסמאות

סגי נגד הפגינו שבהם בימים
ובחגים. בשבתות החברה רת

4

פלוטקין גרשון
ת ביים מונח 20 שלפני ״מרי א

ת הוגשה התיאטרון לבמאי עברו. לחיי שותה סי  שלו הוויסקי כו
ק עם  נזכר ״הקאמרי" בתיאטרון שביים פלוטקין, סודה. בקבו

תו מרון, חנה עם סטיוארט" ב״הבימה". שיחקה שבו תפקיד באו

 האחרונות. הבחירות ערב בית
ה ברעיון, עניין שגילה שרון,
 אלה בימים עסוק שהוא סגיר

בי בעיוודמדיניות, של בצרור
 ולכן — ובינלאומיות טחוניות

 למיבצע להתפנות יוכל לא הוא
בלבנון. דומה
 הליכה ביו הבדל יש 9!
 הליכה ובין בברודוויי חבל על

ה למד זה לקח בלבנון. דומה
 כורש־ מייק הישראלי שחקן
 ב־ בהצגה שבתפקידו טיין,

 מהלך גם הוא ארצות־הברית
חיי לפני כשהופיע חבל. על

 ממנו ביקשו הם בלבנון לים
הם קטע־ההליכה. את שיציג

 גנוב. רכוש החזקת בעוון לכלא
 שני בין להפריד ניסה לידסקי

 ייצגתי ״אני ואמר: המיקרים
אח היו והעובדות שניאור את

 טענת אז ״גם :מלול ענה רות.״
לך.״ עזר לא וזה טענות, אותן

 לצד זה ישבו באולם 9!
שלנ ■אהרון עורכי-הדין זה

ס במכירת נאשם שייצג גר,
 שייצג שטנגר, וחיים מים

 בנשק ובהחזקה בשימוש נאשם
 מישפט כשנפתח כדין. שלא

 אליו פנה שלנגר, של לקוחו
 ״עורך־הדין :לו וקרא מלול

 לתקן: מיהר שלנגר שטנגר.״
שטנגר.״ ולא שלנגר ״שמי

 שעליהן הסיסמות, שאר בין
 היו: מיקי, אשתו, עם שקד

אנח - שפירא ״(אברהם)
 ולנער לדפוק שטיחים. לא נו

 הגביר, אולי ו״אתה אותנו.״
הבום.״ לא עדיין אבל

 של החדש-ישן הדובר 9|
מון, רוני תל-אביב, עיריית  רי

 לשוחח שמעוניין מי לכל מציע
 לעשות בטלפון, באריכות עימו
 אחר- בשעות שישי בימי זאת

ה שבבניין למישרדו הצהרים
לתפקי שחזר לרימון, עירייה.

 כתישעה של העדרות אחרי דו
 ל- כיועץ עבד שבהם חודשים,

איתן של ענייני-תיקשורת

 מחליף. נמצא לא אכניאון,
 את ממנו דורש הנוכחי תפקידו

 בלילות־ אך היממה, שעות רוב
 את להפסיק נאלץ הוא שבת

 בשש מהרגיל, מוקדם עבודתו
 הוא שבע בשעה :הסיבה בערב.
ורדה• אשתו, הורי אצל אוכל

וה הטלוויזיה מבקרת 9
ה הארץ, היומון של רדיו ד ה

 אפד, (״דודי״) דויד ביניהם
 עורך־הדין הנבחר, ראש היושב
הכ מזכיר גולדברג, .נחמן

 ליש- של האתיקה ועדת של בוד
 הסניף, ומזכיר עורכי-הדין כת

 מדי לשבת נוהגים צגי, דויד
 בקפדדמים- בצהרים שישי יום

ו דיזנגוף, ברחוב בתית עדה
 אך הבאים. המהלכים את לתכנן
ה־ מקום את ישנו שהם נראה

ס, אריה של חודשים השלושה כן כנו0111 חנן ק  יוצא ז
ת בעריסה ס, אביו. עם לגלו ק לתי החוג ראש ז

שהת ובימאי משורר בירושלים, העברית באוניברסיטה אטרון
 ילדים, הרבה רוצה שהוא אמר ,27ה־ בת רחל עם בשלישית חתן

חנן. נולד נישואיו אחרי ורבע שנה לו• יפריע לא תינוק ושבכי

ם, ש  כשהיא צנועה אינה בו
 בערב־ראיו־ עצמה. על מדברת

 היא שלדעתה סיפרה, היא נות
האנ מרוב יותר אינטליגנטית

חוש ״רבים מכירה. שהיא שים
הוסי היא מיפלצת,״ שאני בים
בהסכ מחא־כפיים והקהל פה״
 ה- את דחתה זאת, לעומת מה.

 בלילות הולכת לא שהיא טענד.
 מפחידה שהיא משום ברחוב,
קטנים. ילדים

 סיפרותי בדימוי שימוש 9
 של והמתים העירומים מתוך

 ח״כ עושה סיידר גורמן
 רובינשטיין אמנון ינושי

הפו עברו את מסביר כשהוא
 שבו קטע, מזכיר הוא ליטי.
 לפיסגת להגיע מצליחה יחידה

 להקת אך מאמצים, אחרי הר
 היחידה, את מבריחה צרעות

 ״לי הכל. מאחוריה הנוטשת
ל שקרה מה בפוליטיקה קרה
מת להם, בניגוד אני, אך הם׳
מחדש.״ חיל

9  החלק היו בירה כוסות 1
הבחי מאחורי שעמד המרכזי

 של תל-אביב צפון בסניף רות
הסניף, פועלי החרות. תנועת

 העיר שמישהו משום מיפגש,
הנרק פוליטיות שתוכניות להם
ב נגמרות במרתפי-ביו־ה מות

גרועה. צורה
9 עוז שטיינברג, אבי 1

 שר־האוצר, של הפרלמנטרי רו
 בשבת שחגג אריח־ר, יורם

 ,32ה־ יום־הולדתו את האחרונה
ל לבוא חבריו על־ידי התבקש

 כשבא ביפו. סודי פעילים כנס
 וביניהם שחבריו, גילה לשם

 קופ־ חיים וסגנו, שר־האוצר
מסיבת-אפתעה. לו ערכו מן,
 של האחרון בעידכון 9!

ש אחרון, סטריפטיז הסאטירה
 חוזר סוכדל, יהושע ערך

ב המופיע אבא כר־ שלמה
ו מביירות הקוקסינל תפקיד

 ׳מאיד ג ״באשיר :מספר הוא
 השיריון, של בתמיכה זכה

 מצד חמה תמיכה גם לו היתר,
ה על לדבר שלא התותחנים,

 חיל- מצד זכה שבה תמיכה
 רבים־רבים הישראלי. האוויר

שרו לתומכים הפכו מחיילינו
 לא עליו. מאות־מתים שלו, פים
 ויקר פופולארי נשיא לנו היה

 נשמתו — הנוער מיטב ממנו!
אליו!״ יוצאת

ם ל עז ה ה 234813 חז


