
 האות על יוסכם איך
 שפירא ח״ב הרוויח ואיך
מלמד? מח־־כ ויסקי

 חשר יחיח מי הליברלים תמיפלגח במרכז חחצבעת תוצאות היוודע עם
11111■ 1| י י  מכיוון אותה. לברד דורון שרת של טובתה דורשי פל רצו מטעמם, השישי י

פת, גידעון השר :מימין אותה. ולגשק לחבק במיפלגה הג׳נטלמן בל לעצמם חירשו אשח, שהיא
עצומות. כשעיניו לחיה על אותה ונישק כתפיה, טגיב חזק בה אחז הוא דורון. על התנפל שממש

שת — לך לעזור טובה סיבה
במנוחה.״ אותנו עזוב

סי כהנא קלמן הרב ■
ש־_ שבישיבה בראיץ, פר  הרי

המ מועצת של הראשונה מית
 גן־ דויד מסר הזמנית, דינה

 המצב על קצר דו״ח גוריון
 השאר: בין ואמר, הביטחוני

 על אלא להישען לנו ״אץ
 חרג בךגוריון עצמנו.״ כוחות

 הסתכל שלפניו, בדף מהכתוב
 שם, שישבו הדתיים בנוכחים

שבש אבינו ״ועל :והוסיף
מיים.״

 שרח החדשה השרה ■
 בערב טלפונית, בירכה דורון

 מרכז חברי בל את חג־הפסח,
 דורון הליברלית. המיפלגה
הצבי שלא לאותם גם טילפנה

בבחירות. בעדה עו

 פניין יש הרדיו בתוכנית ■
 עורך שבה קבועה, פינה יש

קו שעשועים קריספזד חנן
 דמות מחליף פעם בכל — ליים

ב ומדבר אחרת אקטואלית
 דמותו את לבש השבוע שמה.

 ואמר מודעי יצחק השר של
אני :בשמו  מוכשר הכי האיש ,

 אחוזי 90 ישנם לי במיפלגה,
 יש שלחבריי בעוד כישורים,

ה בתום אחוזים.״ עשרה רק
 ח״כ לאולפן נכנס תוכנית

ל שהגיע שפירא, אברהם
 בתוכנית להשתתף כדי מקום

 עם נסע בי סיפר הוא אחרת.
מירוש מלמד אברחם ח״כ

 פינתו את שמעו ובדרך לים,
 התערבו השניים קריסטל. של

 אם ויסקי, בקבוק על ביניהם
 מודעי השר אכן הוא הדובר

זכה. שפירא אחר. מישהו או

 פינה יש תוכנית באותה ■
 המנחה מעביר שבה נוספת,

המר תפקיד את גזית גגי
 בפיס- ציבורית. לאישיות איין
 ת״כ השבוע ראיינה זו גרת

 יו״ר סגן את -י א?! שולמית
 רשוודהשי- של המנהל הוועד

 ינון, מיכה עורך־הדין דור,
 בקול לפתוח הצעתו בדבר

כמ התורה.״ ״קול את ישראל
 איפוק על אלוני שמרה ראיינת

לפיה. דרור נתנה ולא

כי ■ י ארד הכץ נתן אי
ה בין לידידיו. הודית חת־ערב

 השחקדזמר גם שם היה שאר
או אשתו עם גאון יהורם

 שיעשע הארוחה אחרי רנה.
 במעשי־קס־ אורחיו את אייבי
מ ביקש מסויים ובשלב מים,

 יהורם על לחשוב הנוכחים כל
מספיק עליו תחשבו ״אם גאון.
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ההצבעה לסיום קצרים, לנאומים והתבוננו התנועה מנהיגי הבימה

 הבימה, על יטב מודעי יצחק השר התוצאות. על רישמית ולהודעה
 עלה גולדשטיין סוד. לו ללחוש ורצח גולדשטיין ח׳׳ב אליו ניגש לפתע

בידו. תופס כשמודעי השולחן, על השתטח וכמעט התכופף הבימה, על

 הגיעה שיאוו, ודוב דיין יעל״ ״ שיאוו חלי
 ג׳רי של אופנה לתצוגת אמה

 לאותה הילד׳. להגנת ״האגודה לטובת היו שהכנסותיה מליץ,
 רחל החורגת, אמה ובן דיין, רות יעל, של אמה גם באה תצוגה

 יעל את קבוע באופן מלביש מליץ ג׳רי ידדה. בחברת שבאה דין,
היא. גם שבאה שרון, לילי כמו אחרות נשות־חברה וכן דין

 הסר ד,ומכוח בעיקבות 1
ה המילחמה, אותות סביב ער

ד חבר קרמו, ג׳קי ציע  תנ
 הפיל- שאות שכדאי שינוי, עת

 מתפרק. אות יהיה בלבנון חמה
 מורכב יהיה שהאות אמר קרמר

הרא החלק חלקים: משלושה
 של הראשון לשלב יתייחס שון

 הקילר 40 שלב המילחמה,
ה החלק המפורסמים, מטרים

הנוס לשבועיים יתייחס שני
 החלק ואילו המילחמה, של פים

ש פה לכל יתייחס השלישי
 את גם ויכלול כך, אחר קרה

 החלק למערב־ביירות. הכניסה
 תכלת- בצבעי יהיה הראשון

 וקצת ירוק יהיה השני לבן,
 ואילו הדם, את לסמל אדום,
 בצבעי יהיה השלישי החלק
 הדם את המסמלים וחום, אדום

לב לוחם כל יוכל וכך והבוץ.
ה מן חלק איזה לעצמו חור
לענוד. רוצה הוא אות

 ח״כ אפר עניין באותו ■
 וירשובסקי, מרדכי שינוי

 בשיטת להיות צריך שהאות
וכל — בעצמך״ זאת .עשה

 את בעצמו להרכיב יוכל אחד
החלקים.

 ביקש ראיונות בערב ■
 דג פח״כ לשמוע יבין חיים

בחי על דעתו מה ־מאיר, כן
ר הרצוג. חיים של רתו  ב

ש זוכר הרי ״אתה :ענה מאיר
ל הליכוד של הקודם המועמד
 יצחק פרופסור היה נשיאות
 ענה הפסיד.״ הוא וגם שווה,

 שכל מוכיח ״זה :יבץ חיים לו
שווה.״ — הליכוד של מועמד

 מזכיר שהוא בן־מאיר, ■
ומוע תל-אביב פועלי מועצת

 העיריה, לראשות המערך מד
 החג, בערב לפיפעלים הלך
 לעובדים. חג-שמח לאחל כדי

 במים- סיור ערך זו במיסגרת
 רב לא זמן שלפני הארגז, על

 הקר מנהל סגירתו. על דובר
ש כרכה, שלמה אופרטיב

 את שבח לא פניו, את קיבל
לרא מועמד שהוא העובדה

ה שיעשה ואמר העיריה, שות
 שאתה ״בתקופה למענו: כל

 אמר מועצה,״ כמזכיר משמש
וזו צרות, מעט לא לנו ״גרמת
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