
ם שי אנ
 עצמן את מגדיר איך

 יחליף מי1 בהגא ,,״הרב
בכנסת ים החב״

 יש שונים סידדי-עבדדה ■1
 לוי דויד הממשלה. לשרי
 סגן- שישי. בימי עובד אינו

 ב־ בביתו נמצא ראש־הממשלה
 חמישי ביום כבר בית־שאן

 ביום וישיבות־ממשלה בלילה,
 את לו מקלקלות בבוקר שישי

 יושב זזוא סוף־השבוע. חוםשת
ל ונוהג בלישכתו, שלם יום

בירו במיסעדות ולאכול צאת
 סגן- במישרדו. ולא שלים,

 שימחה השני ראש-הממשלה
 עד בבוקר 8ס־ עובד ארליך

 הוא אז בצהרים. 1 השעה
 בתל- במיסעדה לאכול יוצא

שב בימים לנוח. והולך אביב,
 הכנסת מליאת מתכנסת הם

 .4 בשעה לירושלים עולה הוא
בבי נשאר הוא אחרים בימים

 דורג יופך שר-הפנים תו.
 שעות משש יותר עובד אינו

ה שעות עד בדרך־כלל ביום,
יו הוא אחר־הצהרים צהרים.

 יצחק שר־החוץ לכנסת. צא
 בדיוק בלישכתו עובד שמיר

 קודם מה זמן .1 השעה עד
 חסר*םבל- להיות מתחיל הוא
 רץ הוא השעה ובהגיע נות,

 הוא מנוחה אחרי לאכול. לביתו
שי עד ועובד לעבודה, חוזר
 שר־הביט* מבט. מהדורת דור
 את מתחיל שית אריאל חון
 בוקר לפנות 4ב־ עבודתו יום

 לו יש אחרי-חצות. עד ועובד
 יום־יום העובדים נהגים שני

 גופו, מימדי למרות במישסרות.
 בצורה אוכל שאינו כמעט הוא

 יורם שר-האוצר מסודרת.
 לפני לעבוד מתחיל ר דו ארי

 בליש- ונמצא בבוקר, 8 השעה
 מהדורת שידור אחרי עד כתו

יו שאינו עליו, מספרים מבט.
מיש- במיזנון לאכול אפילו צא

 שר- מכריכים. נזון ושהוא רדו,
מסת מרידור יעקב הכלכלה

 אינו ואיש במישרדו, שעות גר
כח שם. עושה הוא מה יודע

לש מתכוון הוא מפעילותו לק
 מישרדו שם את בקרוב נות

כלכלי״. לתיכנון ל״מישרד

 הפנתר שערך בביקור 0!
 יקים ,מוני העצמאי השחור

 ברחוב פגש הוא בניריורק,
 כהנא. מאיר .הרב״ את

 כאן בארצות־הברית, ״תשאר
 גזענים צריך לא שלך. המקום
לעב קרא בישראל!״, נוספים

 יקים, של חברו הפנתר. רו
הת ״הרב״, את מכיר שאינו

 ושאל הדברים בחילופי ערב
 של האשמותיו אם כהנא את

 ״אני :הרב השיב נכונות. חברו
!״נאצי

 של בתו שני, בוקי
 שום־ אליעזר שר-הבריאות

 מרפאת־השי- את ניהלה טלו
באח אמנץ. בעלה, של ניים
 ביחד עיסוק. שינתה היא רונה

ה עם ת  שעבדה רייכמן, ח
 היא במירפאה, כסייעת־שיניים

 שניה מיד לחפצים חנות תפתח
 קיבוץ בת רייכמן, ברסת־גן.

מת השינוי כי טוענת חניתה.
 בנות הן שתיהן כי להן, אים

אריה. מזל מזל, אותו

 הציוריות הדמויות אחת 0!
 במשך תל-אביב באוניברסיטת

ב (״החתול אמיר היה שנים
 איש הצעיר, ישי• מגפיים״)

הסטודנ אגודת פעיל חרות,
 היה הגולש, השיער בעל טים,
 בקיץ, גם מגפיים לנעול נוהג
 שנים שש לפני בשמו. זכה וכך
מהאו־ לצמיתות הושעה הוא

ת את לשתות עומד!וב7לו יורם סי  שהוגשה הפוגש, כו
בתל״אגיב. בפאב שנערכה במסיבה לו

 נעדר ששמו סיפר היפה״, ״יורם בכינוי המוכר הצייר לוקוב,
בציור. לעבודה זמן יותר מקדיש שהוא משום מהעיתונות, לאחרונה

ת ובעונה בעת שמפניה מוזגאוואסט׳ מוס׳ ח ת. לשלוש א סו  של הכדורסל שחקן כו
ם וידידים לקבוצה חבריו עם בא תל״אביב מכבי ל״מיסבאח״ קרובי

ת לחגוג  במעסה* בקבוקי-שמפניה. נפקקו המסיבה לכבוד אירופה. בגביע הקשה יריבתם על נצחונם א
ם. מבעלי ואחד פרי אולסי של ידידתו בן־עמי, תמי ;סילבר לו של אשתו דורית, מביטים הקונדס המקי

תיקה בחברתה פגשה (מימין)נוי מיכל  מרגלית הוו
 בימת על בעבר נפגשו הזמרות שתי אנקורי.

ת ״שיער״, המתורגם המחזמר  כשמיכל השיבעים, שנות בתחיל
מר. גיבורת שילח, בתפקיד מרגלית את החליפה  היא מיכל המחז

ת היא שירה ומלבד זר, דודו הזמר של אשתו סק בגרפיקה. גם עו

 בלתי- מעשים בגין ניברסיטה
 ישי, האגודה. כנבחר כשרים

ברו הפך ניצחי, סטודנט שהיה
בבורסה. קר

0 מתלב המערך בסיעת 1
ההי נגע את לצמצם איך טים

 בעת מאולם־המליאה, עדרויות
ענן החשובות. ההצבעות  ר

 במליאה שיתקינו הציע, נעים
 ה־ בדמויות שעווה בובות 50

 באמצעות להן, ויורו ח״כים
להצביע. כיצד שלט־רחוק,

 להיפגש ביקש לוי דויד 0|
לח כדי ארידור יורם עם
 לדעתו, ביניהם. הברית את דש

 סגן-ראש-הםמ- גם שהוא משום
ל היה שר־האוצר על שלה,
 קיבל לא ארידור אליו. בוא
 לוי אליו שלח ואז הרעיון את

 סמואל רוברט שליחים, שני
אפי ב. ו ה  ארי- סירב אז גם י

 נועם שבדרכי אלה כשראו דור.
 אירגנו ארידור, על ישפיעו לא

 מצודת בתוך מפוטרים הפגנת
האו מדיניות על שמחו זאב,
 ארידור הראה לא אז גם צר.

 אולי לפגישה, היענות סימני
 מה לראות סקרן שהוא משום
לוי. של הבא הצעד יהיה

0  לתנועת מצטרפים איך 1
כי תת-אלוף החרות? ־ צ ב ו  ג

 בחיל- מטוסים להק ראש ארי,
 לתפקיד מועמד שהיה האוויר,

 במטכ״ל כוח-אדם אגף ראש
 פרש נתיב, משה אלוף במקום

לידי פנה גוב־ארי מצה״ל.
 שיטרית מאיר כח״ דו,

 מאז סביר הוא שאותו מיבנה,
לשכו אנשי־צבא להביא עזר
 שיטרית במקום. הווילות נת

 לסגן־שר-החקלאות, אותו הביא
ל, מיכאל ק למ ניסה וזה ד

 שהוא הוצע עבודה. לו צוא
 אך ערים, חברת מנכ״ל יהיה
שתפ שראה שגוב־ארי, אחרי
סי חסר־סמכויות, יהיה קידו
 ההצעה נפלה דומה בדרך רב.

שי פרוייקט מנהל יהיה שהוא
הת הוא לבסוף השכונות. קום
 שדות־התעו- רשות מנכ״ל מנה
 הר* המון ד״ר במקום פה,

 דקל עם פגישות מרוב אל•
האידיאולו בדרכה שוכנע הוא
כח והצטרף התנועה, של גית
לחברות. בר

0  הליכוד סיעת בישיבת 1
 שהעירו היו ראש־הממשלה עם

 אברהם ישראל אגודת לח״כ
 בהם פגע הוא כי שפירא,

עוב אינם שח״כים אמר כאשר
 בבית-קפה. אלא במליאה דים
 לא זה מיזנון־הח״כים, זה ״מה

 — בית־כנסת? זה בית־קפהז
השטיחים. יצרן שאל

0  מישרד־ראש־ מנכ״ל 1
 שמואלכיץ׳ מתי הממשלה

 בית־העסק טקס אורח היה
 בבאר-שבע שנערך הנזומלץ,

 אליהו ראש־העיריה בחסות
 יכול לא נאווי ״לצערי, נאווי.

 אני כי כזה, תואר לי לתת
 שאני מה כל מומלץ. עסק לא

 מישרד־ שכמנכ״ל הוא, מקווה
 ממני יעשו לא ראש־הממשלה

הק שמואלביץ מושמץ.״ עסק
שאו האירוע, את לעזוב דים
 יהודית שנה מדי מארגנת תו

 כעבור צריך היה הוא שתיל.
 ראש־ את ללוות שעות שש

 בדרכו לנמל־התעופה, הממשלה
לארצות-הברית.

 יהודה את מכירים רבים 0
זולה הפאב של כבעליו שופל

 מנהל־ שופל, תל-אביב. בצפון
 איינשטיין, אריק לש הבמה
 המקום. שם את מהזמר קיבל

 את שופל עזב שעבר בשבוע
 מקום לפתוח עומד והוא זולה

 מנהל הוא הפתיחה עד חדש.
 ירמיהו, ברחוב חומוס מיסעדת

מהפאב. קטן מרחק

 אורי התיאטרון שחקן 0!
 חמש התוכנית אורח היה ליי

 בדק וגדפולוג אחד, בעיקבווז
 במי שידע מבלי כתב־ידו את

 תיאטרון שחקן ״אתה מדובר.
 מאי־ תפקידים לעשות ויכול

 המומחה קבע רוזן,״ ועד כר
 בימים הקהל. תרועות לקול
 בהצגה כאיכר לוי מופיע אלה

בתפ בחזרות ומשתתף היער,
באמדאוס. רוזן קיד

ם ל עו ה ה 235917 תז


