
לא אם בן־פורת מרדכי יעשה מה זבידור, נ רעיה זקוקה למה
הורוביץ דיגאל אליבא הבחירות אחרי היה יו ומה לכנסת ייכנס

 האמריקאית השחקנית ■
 היתה סטרייסנד ברברה

 העברית האוניברסיטה אורחת
 הארוחה באמצע בירושלים.

 קמה היא לכבודה, שנערכה
 מלווה כשהיא לשירותים, ויצאה

 נשיא־האוני־ סגן במחיאות־כף.
 שאל דיניץ שימחה ברסיטה
לשי הולך כשאני ״למה בחיוך:
כפיים?״ לי מוחאים לא רותים

 התקיים השישי ביום ■
 מחזור כינוס במזכרת־בתיה

 שנה 25 לציון ווטבת, גרעין
 דן הטלוויזיה בימאי להיווסדו.

 הופיע בגרעין, חבר שהיה בירון
ואירגן כאקורדיון מצוייר במקום

 בכל למנוע ניסה בהסתדרות,
 פאפו של הופעתו את מחיר

 כשחששו שונים, בתירוצים
 ממנו יגנוב שפאפו הוא העיקרי

 תכלת מסיעת חברו ההצגה. את
 חבר שהוא שמאי, יעקב לבן

 בראשות לע״ם אנשי וכל חרות,
 בכל עמדו כספית, יצחק
 ינאם, שפאפו. כך על תוקף

 עשוי שפאפו מעיר, אף כששמאי
 הליכוד שם את להאדיר

בהסתדרות.
 לדבר פאפו התחיל כאשר ■

 מספסלי קצובות קריאות נשמעו
 בכלל הוא פאפו ״האם השמאל.

ושאל. מישהו חזר כאן?״ חבר

 את נטל הוא כאשר ■
 את הורביץ שיבח המיקרופון,

 בהווה רואה־חשבון פלומין,
 ״הוא שר־האוצר. סגן ולשעבר

 זה ובגלל מצויץ, ח״כ היה
אותו.״ הרחיקו הליברלים

 סעדו ההרצאה לפני ■
 ובין ליבם, את המוזמנים
 חרות ח״כ גם נראה האוכלים

 הוא — הסיבה מילוא. רוני
 המועדון, בעלת של ידיד־נעורים

 אחיה, ושל זילברמן כרמלה
 כך, על ובנוסף ביטר, משה
 מילוא- שלו, עורכי״הדין מישרד
 הייעוץ את נותן לרר יעקב

היוקרתי. למועדון המישפטי
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בלבד. אחד חודש פתוחה תהיה התערוכה שלו. רבים ציורים תלויים שם בתל־אביב, שבבית־אסיה אביה

 בציבור. שירה הנוכחים לכל
 רז שרי אשתו עם שבא בירון,
 כששר טוב בזיכרון ניחן כי גילה

 השירים מילות את במלואן
.50ה־ משנות העבריים

 אלה והעיתונאית הסופרת ■
 בגרעין, חברה היא אף ברקת
 גרינברג. אלה אז נקראה
 בינה קישרו לא רבים זו מסיבה

 הביאה היא אחרי־כן. מעשיה ובין
והשלי שכתבה, ספרים למיפגש

 להיכנס לי תנו שביניהם שי
 במהדורה בקרוב יופיע שאף

 ברקת, לגרעין. מתקשר שניה,
 ראתה לא רבות שנים שבמשך

 לנוכחים הזכירה מחבריה, רבים
 רצו בגרעין, הבנים ואחד שהיא

 משותפים. במגורים להתגורר
 זאבים כמה עורר שהדבר אחרי

 בהצעה בחרו הם מריבצם,
 את להשאיר להם שהוצעה
 ברקת ואכן, למצפונם. ההחלטה

 במשך אך אחד, בחדר גרו וחברה
 קיימו לא הם חודשים שישה
מיניים. יחסים

 עורך-הדין של הופעתו ■
 החמישי ביום פאפו, אהרון

 ההסתדרות של בוועד״הפועל
 במשק, יחסי־העבודה על בדיון
 הליכוד על״ידי שהוכשלה כמעט
 מטעם חבר הוא פאפו דווקא.
 נחמני, דניאל לע״ם. סיעת
הליברלים העובדים איגוד נציג

 לדקות שהחליף קיסר ישראל
 משל ירוהט את ספורות

 לאות הינהן הישיבה, בראשות
 עילעל ביטחון ליתר אך שכן,

 לפניו. מונחים שהיו בניירות
 פה בודקים ״אם פאפו: אליו קרא

 הדרכון מהו בדוק נא כל־אחד,
עלי.״ שצעק רק״ח חבר של
 פנה ההפרעות רבו כאשר ■

 ״למה השמאל: לספסלי פאפו
 לי תפריעו אם לי? להפריע לכם

 לי והאמינו בחזרה לכם אפריע
 להפרעות, גדול מומחה אני —

 מרשות־השידור איתי הבאתי
 לכם אתן לא ואני טובים מוניטין
בהם." לפגוע

 נינוח היה הורכיץ יגאל ■
 באי לפני הירצה כאשר ביותר

 קלאב של המועדון־הכלכלי
 יחזקאל המארח בתל־אביב.

 לפני הורביץ, על אמר פלומין
 ״הוא המיקרופון: את לו שנתן
 ולגבי שר־אוצר בעבר ח״כ,

 לרמוז.״ רוצה אינני העתיד
 ראש־ ״למשל הורביץ: התערב

ממשלה."
הכל המצב הוזכר כאשר ■
 אמר הבחירות, אחרי הצפוי כלי

 כל פריחה." ״תהיה הורביץ:
 הוא ואז אליו הופנו המבטים

 ״תהיה הרושם: את לתקן מיהר
הגוף.״ על פריחה

בן־סורת, מרדכי ח״כ ■
 שאם ומצא חישב צימחוני, שהוא

 הצימחונים רוב עבורו יצביעו
 איש, אלף 150כ־ המונים בארץ,

 ח״כים שני להכניס יוכל הוא
 לכנסת העצמאית ברשימתו

 יש ייכנס, לא אם גם אך .11ה־
 לי ״יש לעשות. מה לבן־פורת

 אקדיש יום כל נכדים. חמישה
 שישי־שבת ואת אחר. לנכד

בתשובה.״ שחזרה לבתי, אקדיש
 אינו שהוא טוען בן־פורת ■

 ״כאשר פוליטיקאי. לשום מאמין
 עם והן פרס עם הן נפגשתי
 בעל- הבטיחו הם שמיר, יצחק

 ממשלת להקמת שיפעלו פה
 לא הבחירות. אחרי לאומי ליכוד

 כי בכתב, התחייבות ביקשתי
הבט שמממשים מאמין אינני
 כך." על חותמים אם גם חות,

 ח׳׳כ גם נכח פרס עם בפגישתו
 הציע בן־פורת אדרי. רפי

 כדי נוכח, יישאר שאדרי
 טיב על להעיד יוכל שאחר־כך

אי־הבנות. תהיינה אם השיחה

 רשות במליאת דיבר כאשר ■
 מינוי נגד פלג הד״ר השידור

 לא אומנם ״הוא אמר: הוא פורת
 של חברים לי יש אבל שלי, חבר

 שלי..." חברים שהם חברים
 ״להבדיל אמר: הוא ניר כשדיבר
אישי חבר הוא פורת מעמיתי,

 בכך להודות מוכן ואני שלי
בזה.״ ולהתגאות

 לתפקיד, ינון נכנס מאז ■
 יצחק את כעוזר עימו הביא הוא
 שהיה ומזוקן, כיפה חובש רט,
 זוטר וכתב המפד״ל מזכ״ל עוזר

בהצופה.
 יושב־ של אשתו רעיה, ■
 כבידור מנחם הכנסת ראש

 ביותר החשוב הדבר מהו נשאלה
פולי לאשת שיהיה שראוי
 ענתה ברזל,״ של ״עצבים טיקאי.
סבידור.

 יומך השבוע ומגיש עורך ■
מקו לימור, מיכה אירועים,

 מחנה־יהודה. בשוק מאוד בל
 הדוכנים בין עובר הוא כאשר
 של השבת קניות את ועורך

 בטפיחות זוכה הוא המישפחה,
 מתחרים והמוכרים השכם על

 גדולה הנחה לו יתן מי ביניהם
יותר.

 לבאים נדמה היה לרגע ■
 בית־העסק פרסי חלוקת לטקס

 שהמדובר המומלץ, והשירות
 אך החרות. תנועת של' באירוע
 ראש־ מישרד שמנכ״ל הסתבר

 שמואלביץ מתי הממשלה
 משה שר־הבינוי־והשיכון, וסגן

 זו המבצע את מלווים קצב
 הוא עתה עד החמישית. השנה
 שתיל יהודית על-ידי נערך

 ערכה והשנה בבאר־שבע, רק
הוותיק, העיתונאי של אשתו

 הממשלתית החברה מטעם הזכיה
 יושב־ראש שהוא ופיתוח שיכון

 שר־האוצר, שלה. הדירקטוריון
 כ־ הוזמן כהן־אורגד יגאל

 על נאום לשאת אורח־כבוד
 דווקא, והרגלי־צריכה, צרכנות

אינפלציוני. כלכלי במצב

 את פתחו הנואמים כל ■
 השר, ״כבוד במילים דבריהם
 בירך קצב רק המארגנת." גברתי
 את ואחר־כך שתיל את תחילה

 אמר שר־האוצר כהן־אורגד.
 בית״רי בהדר ״נהגת לסגן־השר:
 האשה את ראשונה כשהזכרת

אחר." אחד כל לפני

 המחזאי זוכה מיוחד בכבוד ■
 זמיר דמות סובול. יהושע

 הגטו שלו החדש במחזה הגטו
עופ אסתר על־ידי תגולם
 בתיאטרון־חיפה, לא אך רים,
 את תמלא בחיפה בברלין. אלא

 גל ריקי הזמרת התפקיד
 יעלה הקרוב יוני ובחודש
 בתיאט־ צאדיק פיטר הבימאי

 המחזה את הפולקסבינה רונו
עופרים. בהשתתפות המתורגם

 תל- מישטרת של ניידות ■
 פעם שעבר בשבוע נקראו אביב
 חד־קומתי לבית פעם אחרי

 הסיבה שבצפון־העיר. בשיכון־דן
 הקבלן להתגורר עבר למקום —

 בן פושט־רגל רג׳ואן, דויד
הירושלמית. רג׳ואן למישפחת
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א הוא  אחרי מרוסיה, שהבריח ציורים הצייר הציג שבה לתערוכה נ
 אצל ציור לומד פולק ישראל התעשיין גם המובסים. את ששיחד

ברמת־השרון. לאמנות במידרשה מורה גם שהוא הצייר, אותו

 בכל המיבצע את שתיל, יצחק
 לאירוע בא לנדאו אלי הארץ.
 של ראש־העירייה שהוא משום
 והטקס הרצליה, המארחת העיר

 בעיר. אכדיה דן במלון התקיים
את לקבל בא מצא יהושע

 בווילה. התגורר הוא לאחרונה עד
 גילו נושיו בהרצליה־פיתוח.

 והם עבר, הוא להיכן מהר חיש
 לילה, עד מבוקר אותו מטרידים

 ממש להתחמק מצליחים אך
הניידת. בוא לפני
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