
 ומדוע הגנת־הו״ו מחוק קיסו ■שואל חושש מדוע
לאדמה מתחת דבוטינסק׳ !אב את צ״ץ׳ יעביד -

 במאי 15שב־ מביו ״אני ■
 החמישית, לקומה נכנס אתה

 המזכ״ל, של בכיסאו מתיישב
ציג איתן המנחה אמר וזהו,״  ת

 מזכ״ל־ההסתר־ לממלא־מקום
 הגיב קיסר. ישראל רות,

 יהיה לא החדר ״אם המיועד:
 הרי ״אבל דנציג: שאל תפוס.״

 השיב לא?״ סוכם, כבר הכל
 חוק שיש יודע לא ״אתה קיסר:

הגנת־הדייר?״
 באילת ראיונות בערב ■

 ש־ ליפשיץ, הרצל נשאל
 אומרים מה קיסר, אחרי רואיין

 המיועד. המזכ״ל על הכוכבים
 לו יש קיסר שעם השיב ליפשיץ

 את זוכר אינו שהוא משום בעיה,
ירו שני, ״מצד לידתו. תאריך

 לתחום מחוץ הוא משל חם
הכוכבים.״

 גם רואיין ערב באותו ■
 חיים העבודה מיפלגת מזכ״ל

 דנציג: אותו שאל בר־לב.
 העבודה שפני סבור אינך ״האם

 הרבה עם רק הפנים, אותם הם
 השיב, בר־לב קמטים?״ יותר

 ישנם שבחרות ומצא חישב שהוא
 — (זקן ״חטיארים״ שיבעה

 .70 גיל מעל שהם בערבית)
 חטיאר אף מוצא לא אני ״ואצלנו

אחד.״
 וייצמן עזר הודיע כאשר ■
 היו לבחירות, לרוץ החלטתו על

 הראשונים שדות־ים קיבוץ חברי
 לפניהם. לדבר אותו שהזמינו
 לפני וייצמן הופיע שעבר בשבוע
הת להופעתו קודם אך שכניו,
 חדר־האוכל באולם חוללה
 תיאום על־פי קטנה. דראמה
 הופיעו וייצמן, מטה עם מראש
 שימעון הטלוויזיה איש במקום
שמלווה ההפקה וצוות טסלר

 הבוחרים, הסידרה צילומי את י-4
 תוכנית הבחירות. אחרי שתוקרן

 ל־ במתכונתה דומה תהיה זו
 חיים שהכין הנבחרים, סידרה
הקודמות, הבחירות ערב יבין

 אחרי הוקרנה היא ושגס .
 טסלר של הצוות בעוד הבחירות.

צילומים, לצורך הציוד את מכין
 כאלה הקיבוצניקים בקהל היו

ישמשו שהם כך על שהתרעמו

 כאשר לצילומי־הסידרה. זירה
 חברים אותו עיכבו וייצמן הגיע

 לו והציעו במעלה־המדרגות
 ניסה השניה בקומה קפה־שחור.

 את לקיבוצניקים להסביר טסלר
 תחליטו ״אם הצילומים. מהות

 ״אנחנו אמר, רוצים,״ לא שאתם
 הציוד את מפרקים מייד, פורשים
 כמקובל לירושלים.״ וחוזרים
 הרוב הצבעה. במקום נערכה

וציוותו שטסלר הסכים המוחלט

 עם המיפגש את ויצלמו יישארו
וייצמן.

 לכנסת המועמדים אחד ■
 פ־ימ של תל־אביב מחוז מטעם

 הווטרינר היה העבודה לגת
 שרעבי. <״קותי״> יקותיאל

 מטה־הבחירות דובר שהיה מי
המוניצי בבחירות המערך של

בי האחרונות, פליות  (״צבי־ צ
 סיס־ לו הציע אידלמן, קה״)

מי ״כלב מוצלחת: מת־בחירות

 אימץ לא קותי בי.״ בוחר שלא
הסיסמה. את

 הבחירות סיבובי שני בין ■
 השר הוזמן החרות תנועת במרכז

למסי שרון אריאל ללא־תיק
 נתן של בניו שערכו הפתעה בת

 במלאת לאביהם ניר (״נתקה״)
 לשעבר ניר, שנה. 49 לו

 למעו־החייל, הוועד יושב־ראש
 שחור־עור עובד בביתו מעסיק

שהתרגש העובד, מאפריקה.

 הרדיו של הפלילי הכתב ■
 מבית־הכלא דיווח הולר מייק

 מחופשה. שחזרו אסירים על
 שהוא מכיוון אך ,13 היה מיספרם

 המיספר את לומר יש אם זכר לא
 לאלתר החליט בנקבה, או בזכר

אסירים. 20 על והודיע במקום
 אליעזר לעבודה עמיתו ■

הכל הכתב פני־גיל, (״לייזי״)
 שעבר בשבוע נפצע כלי.

מעל החליק הוא בתאונת־דרכים.

קיסר, וישראל העבודה, מיפלגת יושב״ראשנוס שימשו
בחי לכינוס באו החדש, מזכ״ל״ההסתדרות

נערך הכינוס המורים. להסתדרות הבחירות לקראת מורים, של רות

 עד הקולנוע במישרדי המתינו והנואמים תל־אביב קולנוע באולם
 ברייקדאנס בשם סרט של לכרזה מתחת ישב פרס הכינוס. תחילת
שלו. עבודתו לדרך להפליא הדומה סרט לכרזת מתחת ישב וקיסר
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 להצטלם ביקש שרון, למראה
 לפני לא אך הסכים, שרון איתו.

 בתנאי רק מוכן ״אני שהתבדה:
 במסיבה מרכז.״ חבר שהוא
 אלי שרון, מחנה איש גם הופיע

 הרצליה. עיריית ראש לנדאו,
 עימו ייכנס שהוא לו, אמר שרון

 מי לראות כרי ההצבעה, תא אל
 ״כי מסמן, שהוא הנציגים הם

שלך.״ מילה לאף מאמין אינני
 חודשיים של שהיה אחרי ■

 יעקב חזר בדרונראמריקה
 ושב לארץ אגמון (״יענקל׳ה״)

 בבית ומצב־רוח בבירה לראיין
 אף על בתל־אביב. לסין

 בקיאות הוכיח הוא העדרותו,
 כאשר בארץ. שהתרחש במה רבה
 עיריית ראש את ראיין הוא

 (״ציץ׳״) שלמה תל־אביב,
 הוא אם אותו שאל הוא להט,
 מרכז מחברי 230ש־ חושב עדיין

״נוכ הם הליברלית המיפלגה
 לא מהם איש היום ״עד לים״.
 ענה תביעת־דיבה,״ נגדי הגיש
בחיוך. להט
 נשאל הוא הראיון בהמשך ■

 יעלה מה הצופות אחת על־ידי
 הסביר ציץ׳ כיכר־המדינה. בגורל

 העיריה תיאלץ רוחו שלמורת
 מסויים בשטח לבניה להסכים

 תוכנית־ ,לדבריו הכיכר. של
 בחשבון מביאה החדשה המיתאר
 מתחת יעבור ז׳בוטינסקי שרחוב
 זה ״האם אגמון: שאל לכיכר.
הליכוד?״ על־ידי מוסכם

 שמתחת בכביש שלו הקטנוע
בעור נחבש הוא למיגדל־שלום.

קצרה. למנוחה ויצא פו
 דורה הקולנוע מפיקי ■
 אל באו לבנון ויעוד ערן

 אהרון שר-העבודה-והרווחה
 לסרט תמיכה בבקשת אוזן

 אשר חמה, אדמה שהפיקו,
 מצפון־ בני־מישפחה הם גיבוריו

 לשניים הציע אוזן אפריקה.
 החטיבה בראש לתמ״י, להצטרף

האשכנזית.
 הפרופסור מכין כהרגלו ■

 סיפרו את וייס שבח החיפאי
 הקרובה. מערכת־הבחירות על

 סגירת־הקל־ אחרי יופיע הספר
 כבר אך -ומניין־הקולות, פיות
 באיסוף־ העבודה ח״כ החל עתה

 377 בחן הוא באחרונה נתונים.
 עצמם את שהציגו מועמדים
 המיפלגות במרכזי לבחירה

 כרטיס־הביקור על־פי הגדולות,
 שהפתיע הנתונים, אחד שלהם.

 הנבחרים מיעוט הוא אותו, גם
 ש־ במרכיבי־הליכוד, המיזרחיים
מיזרחיים. הם רוב־בוחריו

 הפיר־ של רישיון־הנהיגה ■
 נשלל ברנע יורם סומאי

 פירסום מנכ״ל ברנע, לחודשיים.
 עתליה לאישתו קנה אשכול

 בקרב כמקובל כובע־מיצחיה
 אותה משכנע והוא נהגי־מוניות,

 בתקופה אותו להסיע שתסכים
לנהוג. רשאי יהיה לא שבה
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