
 אס־טז־ להחרים אונס שו־הביטחוו א״ם מדוע
בניין־הקלפים את שרהתיקשוות בנה וממה בחירות

 במיזנון שנשמעה בדיחה ■
 ראש־ מרוצה לא מדוע הכנסת:

 ממשבר שמיר יצחק הממשלה
 לא הוא כי הבנקאיות? המניות

הבנק. עם לגדול יכול
 שר־ של השבעתו על בדיון ■

 מפ״ם ח״כ הבחין החדש האוצר
הליב בשרים גרנות, אלעזר

 וגירעון מודעי יצחק רלים
 הוא אליו. מתקרבים כשהם פת,
 דפים שני על לכתוב מיהר

על בחרוזים, ילדים שיר לבנים
 על הרבים ותרנגולת תרנגול ־־

בא ולפתע סולת, של גרגיר

 בתל־ מאז״ה ברחוב נערכות תיו
 כהן־ המדריר של לצידו אביב.
 יעקב אחר, מדריד היה אורגד

 אלוף־מישגה היום שמו, חסדאי
 של להיסטוריה ומרצה (מיל׳)

העב באוניברסיטה עס־ישראל
בירושלים. רית
 על בכנסת הדיון בעת ■

ל עלה כהן-אורגד, של מינויו
 ויר״ מרדבי שינוי נציג דוכן

 גדול מבין לא ״אני שובסקי.
 כהן־אורגד,״ שמציע בכלכלה

 יושב־ דבריו. את הנואם פתח
שחל, משח הישיבה ראש

ב תמיכה בעצרת להופיע עמד
 לעיריית־חולון. הליכוד ,מועמד

 מכינים שהמארגנים לו כשנודע
 הוא עשיר, מיזנון למוזמנים

 אם אלא יופיע, לא שהוא הודיע
ו קפה רק לנוכחים יוגשו כן

 שהוזמנו הבשר, קילו 50 עוגה.
ל הוחזרו גדול, מיצרן־נקניקים

מוכר.
ה של המפתיעה יציאתו ■

 קלקא נחום התל־אביבי קבלן
 שורבב ששמו אחרי לחו״ל,

 ישראל של חבריו לרשימת
יש־ כספי שהעביר זילברברג,

 קצובות: בקריאות הקהל פרץ
בגין!" ״בגין,

מיכ סגן־שר״החקלאות ■
ה וחבר איש־חרות דקל, אל

 גילה נורדיה, השיתופי מושב
 נותן הוא משכורתו כל שאת

 רק למחייתו מקבל והוא למושב,
דמי־כיס.

 הגיע ארצות־הברית עד ■
 מניצולי הוכמן, (״יוסי״)ידסח

 אוטובוס־הדמים על ההתקפה
 כדי ,1978 במארס שאירעה

 בשפה הכתוב לעיתון להתראיין
ביט־ לאיגרת, בשיחה העברית.
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 את וחוטף המים מן הצפרדע
 הניירות את קיפל הוא הגרגיר. ^

 לשני בהוקרה אותם והעניק
 שר־ תפקיד על המתמודדים

גרנות, זה. את זה שהביסו האוצר,
 משורר הוא שובל, קיבוץ בן

 סיפרי־ שני בעבר פירסם וכבר
שירה.

מצ הדרייבסטור מוכרות ■
 כהן־ יגאל של בחירתו על רות

ה שר־האוצר. לתפקיד אורגד
 נהג רמת־אביב, תושב החדש, שר

 עד הפתוחה זו, בחנות לקנות
שהקונה חוששות הן עתה חצות.

ה את לפקוד יחדל הסימפטי ״
חנות.
ה הבאר־שבעי העיתונאי ■

 את מכיר שתיל יצחק וותיק
 שתיל צעירותו. מאז כהן־אורגד

 תנועת־הנוער בפעולות השתתף
הפעולות הדתי. בית״ר מעוז של

 מעניינת הצהרה ״זוהי התערב:
 לראשות מועמד של מפיו

 מבין, אינך אס תל־אביב. עיריית
 ויר־ עירר?״ לתושבי תציע מה

 דבריו: את לתקן מיהר שובסקי
דוו אני תל־אביב של ״בכלכלה

מבין." קא
 יומן - השבוע צופי ■

 בנה ממה תמהו אירועים
 מרדכי שר־התיקשורת

 הקלפים מיגדל את ציפורי
 על-ידי באריכות שצולם שלו,
 שבהן הקופסות הטלוויזיה. צלם

 משולחנו השר, השתמש
 התיבות הן שכנו, ומשולחן
 שבהם לבנים, פתקים המכילות

 יש כאשר השרים משתמשים
 איש מה דבר להודיע ברצונם
לרעהו.

 משה(״מי" שר־הביטחון ■
הוא וטו. הטיל ארנם שה״)

 את עצרה לא לשוייץ, ראלים
 בשבוע שלו. החברה גלגלי
 של בלישכתו התקיים שעבר
 חיים התל־אביבי השלום שופט
מקר בתביעת דיון עוד אילת

 חברה נגד קלקא שהגיש קעין
 הופיע לא כמובן הוא אחרת.
 בחוש־ הידוע ואילת לדיון,

 מדובר ״האם שאל: שלו, ההומור
 בריאות שמטעמי קלקא, באותו

ארצה?" להגיע יכול לא
 קליי■ מיכאל חרות ח״כ ■
מקו באסיפת־בחירות הופיע נר

במוע בתמיכה בבית־שמש, מית
 העיירה. לראשות הליכוד מד

 כל לאורך אדיש, די היה הקהל
 הנואם הודיע כאשר אך נאומו,

 שהמנהיג דבריו סוף לקראת
ב ימתין התנועה של האמיתי

 לתוצאות, יום־הבחירות מוצאי
מבית״שמש, שיבואו לאותן גם

והמש הסטודנטים אירגון און
הא ביבשת הישראלים תלמים

 ששכל הוכמן, סיפר מריקאית,
 ואיבד ילדיו שני את אשתו, את
 מחפש שהוא בהתקפה, רגליו את

 מיש־ מחדש להקים ורוצה אשה
 את עוזב שהוא סיפר הוא פחה.

 עתלית, שליד נווה־ים, קיבוצו,
 מקים שהוא בבית לגור ועובר

מוש חובב־ים הוכמן, בעתלית.
 כדי מיוחדות, פרוטזות הזמין בע,

 כשירצה' בהן להשתמש שיוכל
לצלול.

 המלאכותיות רגליו את ■
 יהודה הכדורגלן עבורו הכין

 פתח־ הפועל שוער פילוסוף,
 ל־ שמחוץ במיקצועו תיקווה.
 מתקין־ הוא פילוסוף מיגרש

פרוטזות.
 ויים שבח העבודה ח״כ ■

ה באוניברסיטה לנאום הוזמן

 כינוס משתתפי לפני עברית
 כרי שהתאספו הארכיאולוגים,

 חוק־הארכיאולוגיה. נגר ־למחות
ה הפרופסור סיכם דבריו את

 נגד היא סיעתי ״כל כך: חיפאי
 מאמץ נעשה ואנו הזה, החוק
 במחקר לפגוע שיבקשו מי שכל

חרס.״ יעלו — הארכיאולוגי

ב שדים ההצגה במהלך ■
 סמי הסופר של מחזהו מרתף,

 בתיאטרון המועלה מיכאל
 של לפס־קול הצוות נזקק חיפה,
ה את לתפילה. הקורא מואזין
 של הפלסטיני השחקן פתר בעיה

המו ח׳ורי, מכרם התיאטרון
 מוסלמי אב בתפקיד בהצגה פיע

 חיפאי באולפן הקליט הוא הדוק.
 את המשמש קולו, סילסולי את

מבגדאד. המואזין של קולו

לפ עמדו אנשי־התיאטרון ■
 יונה לשחקנית קשה. בעיה ני

ה את לגלם שנבחרה אליאן,
 במחזהו המרכזי הנשי תפקיד

 מהומה שקספיר, ויליאם של
 זוג חיפשו דבר, לא על רבה

 המאה. תחילת בסיגנון נעליים
 בלתי־צפוי. ממקור בא הפיתרון
 משוחרות אחת סגרח, דונמה

 שבמילחמת נזכרה התיאטרון,
 עבורה הכין השנייה העולם
 שאותן נעליים מפירנצה סנדלר

 הביאה היא מעולם. נעלה לא
 שהוא הזוג, את החזרות לאחת

 ול־ בד, עשוי שחציים מגפיים
 הוא אנשי־התיאטרון. שימחת
 אלי־ של רגליה למידות התאים

אז•
 סמנכ״ל הופתע פעמיים ■

של אברהם מישרר-הבריאות
האדמי המנהל גם שהוא הבת,

 לבריאות־ המרכז של ניסטרטיבי
הרא בפעם בבאר״שבע. הנפש
 שבת במוצאי זה היה ■ שונה

 אשתו עם יצא הוא שעברה.
 והתכוון ביתו, מפתח שרה

 למכוניתו. כמינהגו, להיכנס,
 נגנבה. שהיא גילה לתדהמתו,

 הופתע ימים שלושה כעבור
 שלמה נמצאה המכונית שנית.
 לביתו. סמוך ברחוב פגע, וללא
 ההגה ועל ריק היה הדלק מיכל
השימוש." על ״תודה פתק: הונח
 רוסית,״ אלמד ״בקרוב ■

 דורון מפיק־הסרטים מצהיר
 מעט ״ועוד חבריו, לפני ערן
וה ערן לברית־המועצות." אצא

 שעומדים לבנון, יעוד כימאי
 הפני־ הישראלי הסרט מאחורי

 בפסטיבל־הסר־ משתתפים מיה,
 במים־ במילאנו. שיתקיים טים
 בשם מיפגש יערך הפסטיבל גרת

 ה־ הגוש נציגי מערב. מיזרח
 הסרט על המליצו מיזרח־אירופי

 שיוצגו הסרטים כאחד הישראלי
 למסר־ שמעבר המישלחות לפני

חיו יהיו הביקורות אם הברזל.
 הישראלים ששני סיכוי יש ביות,
 לאחת עותק־הסרט עם ייצאו

הקומוניסטי. הגוש ממדינות

 מסתובב יב״י המשורר ■
 אותי,״ ״מיסדו ראש. וחפוי אבל
 אותו ששואל למי מסביר הוא

 שידע למרות פניו. קדרו מדוע
 האמין לא הוא מראש, כך על

 הקיבוצית התנועה שביטאון
 שירים שלם, עמוד על־פי יפרסם,
 המדובר האחרון. מסיפרו ואיורים
 צעירים של שדמות בחוברת

 המאוחדת. הקיבוצית מהתנועה
 הנון• המשורר של שיריו בין

 בחוברת, שהופיעו קונפורמיסט,
משע ארץ ״זוהי השיר: נכלל
 לסוציאל־דמו־ המעניקה שעת

 פוזה החיים מישורי בכל קרטיס
מהפכנים.״ של
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