
 על שרחמים הגו מדוע המיועד, שרהחסלאות שר ריבו את בדקו מדוע
1 מרגלית דויד איש־הרדיו של הבעיה ומהי אלוני שולמית

 המיועד, שר־החקלאות ■
 נתקף גרופר, (.פייסי״) פסח
 שימחה הקודם, השר בפחד.

 בליבו. נותח שנפטר, ארליך,
 השני, החקלאות סגן־שר
 ונותח בליבו חש דקל, מיכאל
 גרופר בא כאשר שעבר. בשבוע
 שנותח אחרי דקל את לבקר

 שיבא שם על בבית־החולים
 ראש את שאל הוא בתל־השומר,

 גור, דני הפרופסור המחלקה,
 מחלת־לב אם הדעת בבדיחות

בי אחר־כו מדבקת. מחלה היא
 בדיקות ביטחון ליתר לעבור קש

במכון־הלב.
זעמו דקל של מישפחו בני ■

 לחלק קופמן חיים סגן־השר
 בית במיבצע הזוכים תעודות את

 ב־ המומלץ והשירות העסק
התפרס האירוע ביום באר־שבע.

 כהן, ועדת דרה מסקנות מו
 כתוצאה עסוק שהיה וקופמן

 בא. לא חשובים, בעניינים מכך
לח אמור היה שהוא התעודות

 ערב באותו חולקו עליהן תום
 סגן־ שהה השבוע חתימתו. ללא
 בעניינים הדרומית בעיר השר

 ארוחת״הצהריים את מיפלגתיים.
 בעיר. המיסעדות באחת סעד

המ בעל אליו ניגש אוכל בעודו
 לו. להפריע רשות וביקש קום
התעודה את מהקיר הוריד הוא

 ממש. של להצגה ובידור ילדים
 היא דרכה שבתחילת סיפרה היא

 ששרה קיבוץ, יוצאת זמרת היתה
 ראה אחת פעם איריים. שירי־עם

 בהופעה ביבר שאול אותה
 את לשיר יכולה היא אם ושאל
 ציירי בים, ציירי החסידי השיר
 ב־ שעמדה אחרי בערבית. בום

 הקא־ ,לדבריה השתנתה, מיבחן,
שלה. האמנותית ריירה

 שר־המי־ של מחבריו אחד ■
 פת, גידעון סחר־והתעשיה

 במקום נמצא שהאיש התפלא
 הליכוד שרי ברשימת האחרון
 אחרי בארץ, שלו השהייה במשך
הכי שיוצא כמי הוזכר שפת

 (משמאל), מנחת״הערב על־ידי הנשיאות לשולחן
 בתנופה. שולחן בא שעה, רבעי שלושת של באיחור

 כדי בשעונו הביט גדול־מימדים, הוא שאף גריפל,
 שתיננן הנאום משן ואת האיחור גודל את לבחון

 של רבות עשרות לפני דיבר שרון בעוד לשאת.
 שמיר, יצחק שר״החוץ, שעה באותה דיבר מאזינים,

 חרות, תנועת של האקדמאים חטיבת חברי לפני
 עשרות נבחו באולם זאב. במצודת 14ה־ בקומה

לא־אקדמאים. רובם מאזינים, של בודדות
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 שרון בשעונו. מביט גריפל, יגאל תל־אביב, עיריית
 החרות, תנועת של עבר״הירקון טניף אורח היה

 האורח לכבוד הכלל מן יוצא באופן שהתכנסה
 הבחירות לרגל רמת־אביב, מלון של במידשאה

 משום באיחור החל האירוע הקרבות. המוניצפיליות
 את להחליף ונאלץ בביירות מביקור שב ששרון
הוזמן הוא כאשר המלון. מחדרי באחד בגדיו

 שביקרו האח״מים מיעוט על
 מנחם ראש-הממשלה אצלו.
הני לפני פעמיים, טילפן בגין
 החלמה לו ואיחל ואחריו תוח

 ארידור, יורם השר מלאה.
ה היה דקל, של הפוליטי יריבו

 אצלו והיה לבקרו שבא ראשון
 יצחק שר־החוץ פעמיים.
 מחנהו, עם נמנה שדקל שמיר,

 שר־התיק־ גם וכך לבקרו, בא
 (,מוטק׳ה״) מורדכי שורת

 בבית־ לבקר שבא ציפורי,
 חולה מישפחה קרוב החולים

 יש שאיתו מילוא, רוני אחר.
 מצויינים, אישיים קשרים לדקל

 לפני אותו לבקר הוא אף בא
 באו לא מלבדם לחדל. יציאתו
אחרים. וחכ׳׳ים שרים
 כינס במוקד, הופעתו לפני ■

 מישרד־ צמרת את גרופר
הופע בדרכי לדון כדי החקלאות

 רענן הפרופסור מול בעימות תו
 במושבים. המשבר בעניין וייץ
 משעתיים, יותר שנמשך בדיון,
במתי לנהוג הדוברים לו יעצו
 זייף, אריה המיועד עוזרו נות.
 בירושלים לאולפן איתו נסע אף

 הולך אתה רגוע. .תהיה לו: ואמר
 יראה שהציבור שר. להיות
 בסופו רגוע.״ ציבור איש שאתה

ההצעות. עזרו לא דבר של
אמור היה שנה חצי לפני ■

 לחתום מקופמן וביקש זכה, שבה
 בית תעודת זוהי המיועד. במקום
היחי המומלץ והשירות העסק

עליה. חתום שסגן־השר דה
ציפי השחקנים צמד ■

 וישינסקי, ושלמה שביט
 אחת בימה מעל בקרוב שיופיעו

האי המתורגם הצרפתי במחזה
 של בתוכניתו התראיינו דיוטית,

 פאר הזה. השבוע פאר, מני
 שנים 10 שלפני לשניים הזכיר

 ניצה של לצידה הופיע הוא
 שנה 20 ולפני במחזה, שאול
 ואורי אלמגור גלה הופיעו
המשו הראשונה. בגירסה זוהר

 היה שהועלו ההצגות לשלוש תף
 פאר זילברג. יואל הבימאי

 יוכל הוא אם וישינסקי את שאל
 כפי החוקר בדמות להתחרות
 זוהר. על־ידי לראשונה שגולמה

לש רוצה שהוא אמר וישינסקי
 וסיפר זוהר, של הופעתו את כוח

בהו אז אותו ראה הוא שכאשר
 הטכסט את זוהר דיקלם פעה

לעב אחר־כו ותירגמו ביידיש
 וישע- אותו שאל בהפסקה רית.
 וזוהר זאת עושה הוא מדוע סקי
 חוכמתו, לפי .החוקר, לו: ענה
 לא שהוא למה אז יהודי בטח הוא

ביידיש?" ידבר
 פאר על־ידי נשאלה שביט ■
מתיאטרון במעבר חשה היא איך

 ימשך זה כך .אם לחדל. הרבה
 בשיא יחזיק שבסוף להניח יש

ארליך.״ שימחה בארץ השהייה
בבחי המערך אוייב מיהו ■
 בכינוס המוניציפליות? רות

 ערביות מקומיות מועצות ראשי
 מטעם המטה יושב־ראש אמר

 גור: (.מוטה״)מרדכי המערך,
 חושבים, שאתם למה .בניגוד
 כי הליכוד לא הוא שלנו האוייב

 הוצאת היא מילחמתנו רק״ח. אם
 מידי המקומיות המועצות

הקומוניסטים.״
 שנערך ויצו של כינוס ■

 במישור בנשים שדן בהרצליה,
 מרואי- שתי הפגיש המוניציפלי

 שנה. 25 זו את זו ראו שלא נות
 קטורזה, תמר הן השתיים

 רשימה מטעם מועצה חברת
רשי בראש העומדת עצמאית,

 וסיגלית שבבית־שמש, מתה
הליבר המיפלגה חברת פריאל,

 כמועמדת עצמה שהציגה לית
הש המיפלגה. של השישי לשר
 התיכון בבית־הספר למדו תיים

 היום ושתיהן בירושלים, כרמיה
 לחייהן, הראשונות 40ה־ בשנות

 ומלבד לשלוש, אם היא קטורזה
 אשת היא הציבורי עיסוקה

 מנועי מיפעל של יחסי״הציבור
 בעלת היא פריאל בית־שמש.

ול ליחסי־ציבור פרטית חברה

 הנרגשת הפגישה אחרי ירידים.
 .בניגוד לפריאל: קטורזה אמרה

 או ח״כ להיות רוצה לא אני לך
שר.״
 החדשות ממיבזקי באחד ■
 השבוע דווח גלי־צה״ל של

הממ ראש של שראש־לישכתו
 תקף קדישאי, יחיאל שלה,

 מישרר״החוץ, עובדי ועד את
מי ממנה ששר־החוץ שטענו

העי במישרד. פוליטיים נויים
 יצחק הבאר־שבעי תונאי

 החרות, תנועת חבר שתיל,
 של ללישכתו לטלפן מיהר

 אצל זמן באותו היה הוא קדישאי.
 ביקש ושתיל בגין, מנחם

 הודעה לו שתשאיר מהמזכירה
 כזה בקצב כוח. ,ישר הלשון: בזו
 שנים כמה שבעוד מקווה אני

 סוף כל סוף החרות תנועת תגיע
לשילטון.״

 זה מכירים וקדישאי שתיל ■
 שניהם כאשר רבות. שנים

 נהגו הם בתל־אביב התגוררו
 של בחצרו שבת מדי להתפלל
מלעלוב. האדמו״ר

 תל־אביב, עיריית ראש ■
בא להט (.צ׳יץ״) שלמה

 לרכוש הסכים הוא מוזרה. בקשה
 תעטר טימור אם הציור את

 טימור העירום. הגוף את בבגדים
 אז כי בשלילה, להשיב רצתה לא

 3000 של סכום מפסידה היתה
 את לסדר החליטה היא אך דולר.

 תלביש שהיא הציע הוא הרוכש.
 בשימלת העירומה האשה את

 יכעס.״ לא שהרבי .כדי כלה,
 והוא שביקש כפי עשתה טימור

 לביתו התמונה את עימו לקח
 בצבעים .השתמשתי בבלגיה.

 .ועד טימור, סיפרה שקופים,״
 והאשה יתייבשו הם ינחת שהוא

 עירומה.״ תהיה שוב
 של ידה היתה האם ■

הפג באירגון אלוני שולמית
 לפני הירושלים? החרדים נות

 של בעיצומן שבועות, שלושה
 החפירות המשך נגד ההפגנות

 אשה טילפנה בעיר״דויד,
 בורג, יוסף הד״ר לשרזזפנים

 בהכאת המישטרה את והאשימה
ער הם שהשוטרים מפני חרדים

מעור למישפחות בנים או בים
 את לה להסביר ניסה בורג בות.

 ,זוהי אותו: קטעה והיא טעותה
שולמית של פרובוקציה בוודאי
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 ומועמד תל״אביב מועצת־פועלי מזכיר העבודה, ח״כ בן״מאיר,
 שונים. עטים שנים מזה אוסף תל־אביב, עיריית לראשות המערך
 מחזיק הוא בתיקו אחדים. לימים רק ולו בכולם, כתב הוא לדבריו
 בעט כותב הוא ומאמריו טפריו את שונים. עטים עשרה קבוע באורח

נובע. עט הוא ביותר עליו החביב העט כתיבה. במכונת ולא

 שהתקיימה שורשים לתערוכת
 על־ידי ורואיין בגני־התעחכה

 במקום. שהיה ישראל קול צוות
 הוא השאלות לאחת בתשובה

 אותו שאל מתפילה. פסוק ציטט
 מאיפה הלסר יורם המראיין
 צ׳יץ: ענה בסידור. בקיאותו

 לפני עוד בתפילות בקיא ,הייתי
 בקולאיציה.״ שעסקתי

 לביתה בא ציורים אספן ■
 כרי טימור רחל הציירת של

 התרשם הוא ציור. אצלה לרכוש
 המזל מישחקי ציורי מסידרת

 שבא כיפה, חובש הרוכש, שלה.
 בתמונה בחר אשתו, עם ביחד
 מעל עירומה אשה עומדת שבה

היתה בפיו אך רולטה, לגלגל

 היא .מחר בורג: לה ענה אלוני!״
 אט נראה הבה למוסקבה. יוצאת

 השבת, בכיכר ימשכו ההפגנות
 האדומה לכיכר יעברו שהן או

 אלוני של הקשר מה נדע ואז
 בחיוך בורג העיר אחר־כך לכך.״

 יכולה לא אפילו שהמישטרה
 שההפג־ מפני בח״כית, לחשוד

בהעד גם בירושלים נמשכו נות
רה.

 כל ממגישי ואחד לעורך ■
 (.דודי״) דויד הרשת ציבעי

פו השבוע בעיה. יש מרגלית,
תוכ את המציב דחף סקר רסם
 של האזנות סולם בראש ניתו

 של תוכניתו אחרי הרדיו, מאזיני
היא אף עניין, יש גזית גבי
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