
 ועסי הסוד את ר1ג לדני הסגיר יודקובסקי
סכסואד־דמזקרטית מיפדגה מקים שקד

 סגו־שר־ דקל, מיכאל ■
 לב ניתוח שעבר החקלאות,

 למרות לנוח. מסוגל לא פתוח,
 לצאת עליו ציוו שהרופאים

 בביתו עובד הוא לחופשה,
 באים עוזריו נורדיה. שבמושב

 ובחדר־האורחים יובדיום, אליו
 קבלנים חקלאים, מקבל הוא

 לעבוד וממשיך ומתנחלים,
כרגיל.

 הוא פיתרון. יש וסגו־שר־האוצר,
 גריני אהרון בלווית ביקר

 אצל העירוני המועמד שמיץ,
 לגרינשטיץ שיתפרו ודרש חייט,

 ביגדי״עבודה אלא חליפה, לא
 הבץ לא המופתע החייט כחולים.

 מיהר וקופמן המדובר, במה
 הרבה יש שלגרינשטיץ להסביר
 לעשות, שעליו קשה עבודה

במישרד. לשבת יוכל לא והוא

 את לצלם ניסה כאשר נשברה,
 ברצח כחשוד שנעצר עורך־הדץ

 בלאס. כרמלה האחות חברתו,
 באולם שהמתין החשוד, של אביו

 של מצלמתו את שבר המעצרים,
 לצלם וקנה התנצל אחר־כך רוט.

חדשה. מצלמה
 המגלם סגל, יוסי השחקן ■

 הגג על כנר של החדשה בהפקה
בוגר עצמו הוא הרבי, תפקיד את

וולקר, יצחק יריבו ואילו (מימין), תורם־דם בת״ים עיריית ראש מקום ממלאמסיקה דויד
 מסע של הפתיחה בעצרת נואם בעיר המוניציפליות בבחירות הליכוד מועמד

 .סביון' בקולנוע התקיימה שרון, אריאל תיק, ללא והשר וולקר בהשתתפות העצרת בבת־ים. הליכוד
 וולקר חבית״יין. בתוך כעומדים ונראו עץ, מוקף קטן, דוכן על עמדו הנואמים העיר. שבמרכז

 בראש העומד מסיקה, העץ. מוקף הדוכן בתוך נבלעו האחרים אך הדוכן, מעל בלס גדול״המימדים
בעיר. והספורט הנופש בקריית מגן־דויד״אדום של התרמה במיבצע דם תרם בת־ים, למען התנועה

 זכץ (.לובקה״ז יהודה ■
 מישרד־החקלאות מנהל הוא

 קיבוץ חבר הארץ, בצפון האיזורי
 ואחיו המערבי שבגליל עברון

 אך זכין. דב מפ״ם ח״כ של
 לחלוטין שונה השקפת־עולמו

 הוא אחיו. של מהשקפת־עולמו
 ארץ־ לחסידי בדיעותיו מקורב
 הנשואה ובתו, השלמה, ישראל
 מה זמן התגוררה אף חרות, לאיש

כוכב־יאיר. בהתנחלות
 הליכוד מועמד ילבש מה ■

 בני־ברק? עיריית לראשות
 יושב־ראש קוסמן, לחיים
חרות, של המוניציפלי המטה

 יושב־ראש הוא גרינשטיין
 אחדות בליכוד, הדתית החטיבה
ישראל.

 עתון כתב הראל, צבי ■
 החליט בבית־המישפט, הארץ
 הוא שבו הרכב סוג את לשנות

 בפתח־ מביתו יום־יום דוהר
 ומשם לבית־המישפט תיקווה

 תל־ שבדרום הארץ למערכת
 ואת טילון, קנה הוא אביב.

 כדי בבית, השאיר המכונית
 מהפקקים במהירות להיחלץ
שבדרך.

 אחרונות ידיעות צלם ■
ומצלמתו נחבל רוט יוסי
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 יהודית, לפילוסופיה בחוג תל־אביב באוניברסיטת סטודנט ,27ה־
הליברלית. למיפלגה שנים חמש לפני יהודה אביו עם ביחד הצטרף

 בישיבה למד הוא וישיבה. חדר
 בחדר ולפני־כן בכפר־הרואה,

 תלמוד־תורה בשם בחיפה
 שבו חיי־עולם, תורת־אמת

קי חרדים של בניהם למדו
 מחבריו אחד של אמו צוניים.
 פיאות מכינה היתה הטובים
 נהג הוא דתיות. לנשים נוכריות

 והיה ישנות, פיאות מאמו לקחת
 חיי את לסגל. אותן מעביר

 בהצגות סגל החל שלו התיאטרון
 כשה־ ,בחיפה במיקלט לחברים

העיק התילבושות היו פיאות
 מול נערכו ההצגות במופע. ריות
 והפעם יגיל, גדי של ביתו

 ראה שהבדרן־לעתיד הראשונה
 המאולתר בתיאטרון היתה הצגה

 שלמה גם וכמוהו סגל, יוסי של
 כיפה. חובש אז שהיה ניצן,

אב הגג על כנר עוזר״בימאי
 מבאי הוא אף היה צורי רהם

 החבר סגל. של תיאטרון־המרתף
 הוא הפיאות את שסיפק

 על מנצח היום כהנא, שמואל
 כיפה. חובש ואינו עכו, תיזמורת

 ששמעו סגל, של לשעבר חברים
 לו הציעו רבי, משחק שהוא
 סגל אך מחצבתו, לכור לשוב

 אותם הזמין שהוא בכך הסתפק
בהצגה. לצפות

 משה חיים סגל של סבו ■
 ישיבה. ראש היה זילברשץ

 חילוניים. הפכו נכדיו מרבית
 ברנע, אהרון המיזרחן ביניהם:
 ואיש־ ,ישראל בקול העובד

 אחד רז. מנשה הטלוויזיה
 משחק סגל, גורי מניניו,

 הוא ועתה חיפה בתיאטרון
 בפסטיבל יהודי בנפש מופיע

אדינבורו.

1

 גילת שקד עמי הד׳׳ר ■
 היא מיפלגה. להקים עומד שהוא

 הסכסואל הרשימה תיקרא
 הסעיפים אחד דמוקרטית.

 רע כל אץ במצעה: המרכזיים
 כששמע בחיי־נישואין. כבגירות

 טימור, משה המראיין זאת
 אישור רוצה .אני לו: אמר

בכתב.׳
שבחודשים סיפר, שקד ■

 האחרון הזמן אירועי אגב ■
 אהרון ח׳־כ של מישפטו סביב

 וירשובסקי סיפר אבו־חצירא,
 בא מפא״י עסקן הבא: הסיפור את

 שר־החי־ ארן, (.זיאמה׳)לזלמן
 לו: ואמר המנוח, והתרבות גור

 מישפטים, בשני מעורב הייתי
 ארן: לו ענה זוכיתי. ובשניהם
 בארץ שנה 50 כבר אני .מעניין.

במישפט.״ זוכיתי לא פעם ואף
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אימ על המתלוננים בגברים

 דומה: כולם אצל הרקע פוטנציה.
בבורסה. הפסדי־עגק

 שני, אילן לשחקן ■
 כלייזר הגג על בכנר המופיע
 באחת שפם. הודבק וולף,

 המלאכותי השפם החל ההצגות
 עד להופיע נאלץ ושני מתנדנד,
בע מחזיק כשהוא ההפסקה

 אצבעות, שתי בעזרת דינות,
בשפם.

 המשחקת אנקורי, גילת ■
 טוביה, של מבנותיו אחת את

 להופיע יכלה לא המחזה, גיבור
 שעברה. במוצאי־השבת להצגה
 בזמן אחר־הצהריים, בשעות

 בגרונה עצם נתקעה האכילה,
 לבית־החולים הובהלה והיא

בת הופיעה במקומה איכלוב.
גרוס. אורלי השחקנית פקיד

 פרלמנטרי מהפך סיכויי ■
 ח״כ אצל אדומה מנורה הדליקו

 וירשוכסקי. מרדכי שינוי
 כדי דורש היה מה כשנשאל
 המערך, עם לקואליציה להצטרף

 כאשר תיק־הפנים.״ .את השיב:
 ענה: תפוס, זה שתיק לו הוסבר
 לאריכות סגולה הוא זה ״תיק
בו.״ למחזיק ימים
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 השבוע התברר שינוי, דובר

 עסק הינה שפוליטיקה סופית
 לעסוק שהתחיל לפני מלוכלך.
 עבד הוא מיפלגתית, בדוברות

 בא כשהיה ערב, בכל ביהלומים.
 לאמבט. להיכנס נהג הביתה,

 היה גופו, את רוחץ שהיה אחרי
 מיש־ האמבטיה בתחתית נשאר

 בעבודתו בו שדבק הליכלוך, קע
 אחרי שעבר, בשבוע במלטשה.

 אישתו הבחינה להתרחץ, שגמר
 ״תראה ואמרה: בתוצאות מיקי
 באותו השארת.״ ליכלוך כמה
 בוועד מדיון ג׳קי חזר היום

 בעניץ ההסתדרות, של הפועל
הממ של הכלכלית התוכנית

שלה.

 אילנה של תוכניותיה ₪
 הדו־יבשתית, הפסלת גור,

 מנתח״הלב אחיה, נכשלו. כמעט
 (״דני״)דניאל הפרופסור הנודע,

 (ראה 50 לגיל הגיע גור,
 לו הכינה אילנה תמרורים).

 הגלריה גג על מסיבת־הפתעה
 העתיקה, ביפו ריכטר הוראם של

 דני את להביא איך היתה והבעיה
 במה שירגיש מבלי לשם,

 שהיא לו סיפרה היא המדובר.
רכין, ליצחק פסל מכרה
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