
 אהרון הענודה ח״כ ■
 להתעמת היה אמור הראל

 ממנהיגי אחד עם בערב־ראיונות
 קצובר. בני גוש־אמונים,

 היה הנציג איתן המנחה
 הגיע. לא שקצובר משום מודאג,

 הראל את מראיין החל הוא
 דווקא קשורים שאינם בעניינים

 סיפר, הראל בהתנחלויות.
 יושב־ראש היה הוא שכאשר

 המערר של הבחירות מטה
 רגע לו היה האחרונות, בבחירות

 הוא איומים במיוחד. מפחיד
 אחת ולא יום־יום, אומנם קיבל

 אחד יום אך עליו. ירקו אף
 שלו תלמיד אליו צילצל

 ואמר בשמו הזדהה לשעבר,
 להניח מתכוונים ״אנחנו להראל:

 זה, במקום דבורה!״ במלון פצצה
 שכן בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב

 המיפלגה. של מטה־הבחירות
 הראל התייחס זו טלפון לשיחת

הוצבה היום ומאותו ברצינות,

 משה הרדיו, קריין הפסיד
 יצא הוא טימור. (״מושיק״)
 קולו את לתת כדי לאיטליה
 - זליג של־ העברי לתירגום

 אלן. וידי של החדש שם־סירטו
 הדי־ שיטת מקובלת באיטליה

 ככישרון התגלה וטימור בוב,
 צבי מקומי, סוכן בנושא.

 וחוזה הון־עתק לו הציע שכטר,
 עד סירב, לא טימור ממושך.

 לשהות ייאלץ שהוא לו שהתברר
 בגלל ממושך. זמן באיטליה

 ברדיו, קודמות התחייבויות
 הרעיון על לוותר טימור נאלץ

הרבה. ההכנסה ועל
 תל־אביב עיריית ענייני ■

 שונות. יבשות בין מתנהלים
 עיריית לראשות המערך מועמד

 שעתה, בן־מאיר, דב תל־אביב
 הוא הקואליציוני ההסכם אחרי

 ממלא־מקום לתפקיד מועמד
 בדרוס״אפ־ נמצא ראש־העירייה,

אחריו הבא הרצאות. בסיור ריקה

 הכיסאות בשורת מקומו את תופסדולצ׳ין אריה
 לדויד הזיכרון בעצרת השמורים

 מיותמים נשארו הציונית ההסתדרות יושב״ראש מאחורי בן־גוריון.
 ושהודבק מכובדים למוזמנים שהוכנו אחרים ישיבה מקומות

 באותו לבלות העדיפו החשובים המוזמנים ״שמור". הפתק עליהם
 למלון נסע שלא אחד שפירא. אברהם ח״כ של בתו בחתונת ערב

 ציפורי. מרדכי שר־התיקשורת היה נשאר, אלא בתל״אביב, הילטון
כעסו. את ציפורי הסתיר לא לתל״אביב, יוצא אינו אם כשנשאל

 ועל המלון בניין על שמירה
 העבודה ראשי ועל הראל

הבחירות. אחרי עד האחרים,
המו ראש שהוא קצובר, ■
 שבגדה שומרון האיזורית עצה

 של באיחור הופיע המערבית,
 התנצל שלושת־ריבעי־שעה,

 לפקקים רגיל לא ״אני והסביר:
 אותם לקחתי לא בגוש־דן.
הכ בשומרון אצלנו בחשבון.

 כך ורחבים, ריקים כל־כך בישים
 במהירות בהם לנוע שאפשר

רבה.״
גיל רוזנבלום פנינה ■
 גנבים לביתה שחדרו מאז כי תה,

 את למדה היא לילה, באישון
 אך לבדה. עוד ישנה ואינה הלקח
 נאלצת היא אלה, בשבועות עתה,

 משרת בן־זוגה כי בגפה, להיות
במילואים.

בצירו, רב שכסף שמן, חוזה ■

 ששהה יילד׳ נתן ברשימה,
 עם נפגש השחורה, ביבשת

 לסכם כדי בפרטוריה, בן־מאיר
 המערד עמדת תהיה מה

 כינוס לקראת שונים בנושאים
 אך החדשה. העירייה מועצת

 עדיין עמוס־התפקידים בן־מאיר
 ממלא־ יהיה שהוא בטוח לא

 המיש־ היועץ הסיבה: המקום.
 קבע, מישרד־הפנים של פטי

 שני שיהיו יתכן שלא
ויג בן־מאיר — ממלאי־מקום

 ראש מהליכוד. גריפל אל
 (״ציץ") שלמה עצמו, העירייה

 הוא אך בארץ, נמצא אינו להט
 פרטיים עורכי־דין ששני דאג

 שיפנו הורה הוא בסוגיה. ידונו
 גולדנברג אמנון לד״ר

 וש־ ליבאי, דויד ולפרופסור
חוות־דעתם. את יבקשו

 המקומית המועצה ראש ■
הפתיע אלישיב יצחק באזור

 התושבים. את שעבר בשבוע
 מטפס נראה הוא בשעת־צהריים

 הראשי. ברחוב חשמל עמוד על
 שרופה מנורה החליף הוא

 סגר למטה, ירד חדשה, במנורה
 על מונח שהיה ארגז־הכלים את

אלי ללישכתו. וחזר המידרכה,
לק אוטומטית שנבחר שיב,

שבב- משום הנוכחית דנציה

 מוצף בשבוע, הראשון ביום
 מוספי בכל שלו שולחן־העבודה

 והוא היום אותו של הספורט
רב. בעניין בהם מעיין

 היוצא, הנשיא מרוצה האם ■
 דעת מסיקרי נבון, יצחק
 בראש אותו המעמידים הקהל

ניכר בהפרש המערד רשימת

 ישראל, פועלי עיתון עורכת
 נכתב: ובכותרתו זמר חנה

 לידיעה התכוונה זמר ״צל״ש".
 ביום ביאור שפירסם בלעדית,
 חבר מינוי על שעבר, הראשון
 צדוק, שלמה תמ״י רשימת
 פיסית לפגוע בעבר שאיים

 אמרכל לתפקיד באשכנזים,
בתל־אביב. במישרד־העבודה

 של הדובר במפ״ם. חילופין ■
 לוי, אמנון בכנסת, הסיעה
 להתמסר כדי מתפקידו פורש
 שלו המאסטר עבודת לסיום

 אותו יחליף בהיסטוריה.
 ישן עולה שמיר, ישראל

 הספיק שכבר מברית־המועצות,
 ואף ובטוקיו בלונדון לחיות
הבי־בי־סי. של כתב להיות

 התמודד לא האחרונות חירות
 עבודות לבצע נוהג מולו, איש

ואינ חשמלאות של קטנות
 הוא כך לדבריו, בעיירה. סטלציה

 חוסך וגם שריריו את מחלץ
המו לקופת מיותרות הוצאות

עצה.
 כדוריד שחקן הוא אלישיב ■

 ובנבחרת הפועל־אזור בנבחרת
למישרדו נכנסים כאשר ישראל.

 ויצחק פרם שימעון לפני
 בארצות״הברית בשהותו רבין?

 ביטאון לאיגרת, נבון התראיין
היש והמשתלמים הסטודנטים

 האמריקאית. בישיבה ראלים
 כך ״מוטב לשאלה: ותשובתו

פך.״ילה מאשר
 ביאור חיים" העיתונאי ■

 מיכתב השבוע קיבל מדבר
על־ידי נכתב הוא יוצא־רופן.

 ציבורית סערה עוררה זו ידיעה
אליה. התייחסו חכ״ים ואף

 שנערכו הדיונים באחד ■
 שעבר בשבוע הכנסת במליאת

 תפוסים המערך ספסלי היו
 הליכוד שספסלי בעוד חציים,
 נכנס לאולם לחלוטין. ריקים

 שליטא, בני הליברלים ח״כ
 קריאות־ביניים: לעברו קראו ואז

 את מייצג מישהו ״סוף־סוף
 לעבר הביט שליטא הליכוד."

 את ספר האופוזיציה, ספסלי
 מראה רק ״זה וענה: שם היושבים

שלכם." ח״כים 30ל־ שווה שאני
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 באימונית לבוש כשהוא כהרגלו, הופיע הוא בירושלים. אגרון
 יותר בן״גוריון בנמל״התעופה למטוסים עלו שעה באותה כחולה.

 לבושים היו הם גם לאלג׳יר. בדרכם אל״אנצר מחנה שבויי מאלף
 עיתונאים הצלב־האדום. על״ידי להם שסופקו כחולות, באימוניות

 וחובשי קיצוניים לאומנים לפה מפול הגדוש באולם, שנכחו וצלמים
 למראה לגחן שלא יכלו לא בלוד, המתרחש על ושידעו רבים, כיפות

רבות. לבדיחות נושא שהפכה הפורש, הרמטכ׳ל של הופעתו

 אברהם שר־התיירות ■
 לפני נאם שריר (״אברש׳ה״)

 ענייני על הכנסת מליאת
 את ציין הוא השאר בין מישרדו.
 מתיירות בדולארים י ההכנסה

 כבדה, תעשייה לענפי בהשוואה
 חקלאי יצוא אלקטרוניקה,

 העבודה ח״כ העיר ואחרים.
 כך אם ״אדוני, נעים: רענן
 הענפים כל את נבטל בוא המצב,

 תיירותית מדינה ונעשה במדינה
 שר־התיקשורת הגיב בלבה"

 ציפורי: (״מוטק׳ה״) מרדכי
רע!" לא רעיון ״זה
 דמארי שושנה הזמרת ■

 ציורים תערוכת השבוע תפתח
 וחצי 13 בגלריה מכחולה פרי

 רגילים כבר הגלריה בעלי ביפו.
 תערוכה זוהי הציירת. לדמארי

אצלם. מציגה שהיא שלה שניה

בתל־אביב? להופעה קצובר בני המתנחל
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 בחיפזון. האולם את עזב הוא אחר־כך ומייד הראשון הנואם היה שמיר אנשי״ביטחון. שני במהירות
בתל״אביב. שפירא, אברהם של בתו חתונת נערכה ערב באותו - לו ״בער" מה התברר אחר״כן

איחד ומדוע ח פת״ שר במדים הוניע דנור
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