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 בנחשים קיסר ישראד נזכר מדוע

שדו הסקופים את שיפר שימעון מלקט והיכן
 ציפתה ממש של הפתעה ■

 על הממונה .ל,1פו לאהרון
 במישרר־האוצר אגף־התקציבים

מכ פעילים שלושה בירושלים.
לררוש כרי אליו, באו חב״ר פר

 ההסתררות מעמר את בר־שביט
 להסתררות ״פעם ובהווה. בעבר
 היום התרבות. חשובה היתה

 זה ההסתררות של חלון־הראווה
והסנה." הפועלים בנק

 ארנס ובמשה (למעלה) פרס בשימעון מציץו״ן משה
שרי־ שני במה. בכנס לנאום שבאו (מימין),

 בחסות שנערך לכינוס הוזמנו בהווה, והשני בעבר האחד הביטחון,
 תצלום הבחירות. הקדמת על שנודע לפני עוד דיין, של זיכרו מוקירי

 בא פרס כיסא. על הנשיאות, שולחן מאחרי הוצב דיין של גדול
 ארנס, רמת־אביב. במלון בבוקר, השישי ביום שנערך לכינוס, ראשון

 הוא לפרס, פתק לכתוב כשביקש עט. רק עימו הביא אחריו, שבא
 נציגי עם לפגישה ארנס מיהר מבית״המלון פיסת״נייר. ממנו ביקש

לחוק. מחוץ אל להוציא שקל אותם לשלום, המתקדמת הרשימה

 לג׳י־ מקום גם יש חיות־טרף,
 ויפות. גאות אצילות, רפות

 את ״שכחת קיסר: התערב
הנחשים.״

 קול של המריני הכתב ■
 בילה שיפר, שימעון ישראל,

 הרחק שעבר, השני יום את
 בצה־ ראש־הממשלה. מלישכת

 (מיל׳) האלוף עם סער הוא ריים
 טמיר, (״אברש׳ה״) אברהם

 ובערב בתל־אביב יחד, מראשי
שנערך בערב־ראיונות התראיין

 של הטלפון מיספר בהחלפות.
 זמן כבר שונה לא בגי* מנחם

'רב.
 מערכת־יחסים יש לשיפר ■

 לשעבר, הרמטכ״ל עם מוזרה
 באחד איתן. (״רפול״) רפאל

 נפגשו בבית־הנשיא האירועים
 ״מה השירותים. ליד השניים

 את רפול שאל כאן,״ עושה אתה
 בעמרת נמצא ״אני הכתב.

 בלצון. שיפר לו ענה תירלוף,״
הבדיחה. את הביו לא רפול

 ענה לי,״ שאין אומר הייתי
 הגלי- שעיסקי והסביר הורביץ

 עיסוקיו, בתחום בעבר שהיו דה,
שלו. אינם כבר
 של ברשימתו 2 מס׳ ■

 שובל. זלמן הוא הורביץ
 מתקופת עוד מכירים השניים

הבחי ערב הממלכתית. הרשימה
 משה כאשר האחרונות, רות

 מיהר תומכיו, את אירגן דיין
 הורביץ העגלה. על לקפוץ שובל
המקום את וקיבל בסוף, רק הגיע

 המיועדות בהקצבות תוספות
 את היטב הכינו השלושה להם.

 בכניסתם ולכן, שיעורי־הבית,
 לו איחלו הם פוגל, של לחדרו

 הופתע, כי משראו טוב. מזל
 שהוא, להם שידוע לו הסבירו

 חיפה, מכבי את אוהד כחיפאי,
הלי באליפות זכתה ושהקבוצה

 לא שבה שיחה, של בסופה גה.
מבוקשם, את חב״ד אנשי קיבלו

 לו: שאמרו לפני לא יצאו הם
 מהפועל אותה תאכלו ״מחר
 ואכן, שוב. הופתע פוגל לוד.״

האלו אלוף על במישחק למחרת
 ומחזיקת־ חיפה מכבי בין פים,

 הפסידו — לוד הפועל הגביע,
החיפאים.

 קיסר ישראל נכנם מאז ■
ההסתדרות, כמזכ״ל לתפקידו

 לבוא המישלחות פוסקות לא
 שעבר השישי ביום אותו. ולברך

מעט. שונה מישלחת אליו באה
 סופרים אמנים נציגי אלה היו

 המערך, מתומכי ואנשי־רוח,
 בקי השחקנית ללישכתו. שבאו

 מאחרי שעומדת פריישטט,
ספר את לו הגישה ההתארגנות,

 אלתר של והחידוד הבדיחה "
 תזדקק אתה ״כי דרויאנוב,

 אמרה ,"בתפקידך הומור להרבה
לקיסר.

 שולחן סביב ישבו הנוכחים ■
מיקרו מותקנים היו שעליו
 הבימה שחקן העיר פונים.

 בר־ (״שלימל׳ה״) שלמה
מסיור באחרונה ששב שביט

ש ״מאז למסך־הברזל: מעבר -
 מדבר לא אני ברוסיה הייתי
מיקרופון.״ בו שיש בחדר

הסביר דבריו בהמשך ■

 לפני בהרצאה ימים, כעבור
 שבשביל טען הוא תלמידים,

להת העיתונאים מוכנים סקופ
השירותים. ליד אפילו מקם
 הסקופ. מחיר בעניין אגב, ■
 את להרגיז שיפר הצליח פעם
 ברדיו. מגילוייו באחד בגין

 אליו טילפן ראש־הממשלה
 למכור מוכן אתה ״שיפר, ושאל:
 סליחה אמא, את סקופ בשביל

שלך?״ אמא־מולדת
 רוצה הורביין יגאל ■

ה בממשלה שר־האוצר להיות
 בתפקיד נזכר הוא בינתיים, באה.
 הבחירות לפני כיהן הוא שבו

 אליו בא הימים באחד הקודמות.
 ׳טלמה תל״אביב, עיריית ראש

 עזרה וביקש להט (״צ׳יץ״׳)
 הסביר הורביץ לעיר. כספית

 שצ׳יץ׳ ואחרי כסף, לו שאין
 לראש־הממשלה הלכו הם לחץ,
 ראש־ את שמע זה בגין. דאז,

 ושאל: להורביץ פנה העיריה,
 העיר את שיסגרו רוצה ״אתה

 בהצבעה בישראל?״ הגדולה
 להיכנע. הורביץ נאלץ בכנסת

 אישר הרוב אך נגד, הצביע הוא
 בתנאים ההלוואה מתן את

 על שמע שנה. 17ל־ פנטסטיים
 אריה חיפה, ראש־עיריית כך

 הוא להורביץ. ומיהר גוראל,
 בקשותיו. את בפניו שוטח החל

 יקבל שלא מראש שידע הורביץ,
 לו ונתן הפסיקו גוראל. נגד גיבוי

מבוקשו. את
התר אומ״ץ רשימת ראש ■
 בבית אגמון יעקב אצל איין

 שאני ״חבל בתל־אביב. לסין
 ומצב־רוח לבירה אותך מזמין

 אמר ומצב־רוח," לגלידה ולא
הזמנת, ״אילו להורביץ. אגמון

 בן* מרדכי אחרי השלישי
 הבחירות אחרי קצר זמן סורת.

 הורביץ אמור היה ואז דיין, מת
 שהוצב שובל לכנסת. להיכנס
 ידידים בעזרת פעל אחריו

כני את למנוע מאחרי־הקלעים,
 שהוא בטענה לכנסת, הורביץ סת

 האחרון ברגע דיין לרשימת הגיע
 בתקופת מספיק עבד לא וגם

 לא הורביץ מערכת־הבחירות.
 שבמרכזו ללחץ, כמובן נכנע
 הירושלמי, עורר־הרין עמד

עצמון. מתי
לש רשות־השידור מנכ״ל ■
 עם שוחח ליבני, יצחק עבר,
המח קיפאונה על מודעי השר

 בארץ. הימין תנועת של שבתי
 ליבני, טען כך שבעולם, בעור
הפו בחשיבה התחדשות ישנה

 אין בארץ הרי הימנית, ליטית
 שלרעתו ענה מודעי לכך. זכר

 ימין בין ההבדלים ניטשטשו
 הקשר, באותו אחר־כך, ושמאל.
 הליברלית המיפלגה את הישווה
 להם, דומים ״אנו בלבנון. למצב

 יש בלבנון אחד: מדבר חוץ
אצל בלי-סוף. וחיילים מנהיגים

מנהיגים.״ רק נו
 אדמון דויד הפירסומאי ■
 בצפון בפנטהאוז להתגורר עבר

 שנים, מזה חברתו עם תל־אביב,
 חנוכת־הבית את מייזלם. איה
 במסיבה לעשות החליט הוא

 אב־ אריה העיתונאי לחברו,
 לאור אלה בימים שהוציא נרי,

 הליברלי. הקשר סיפרו את
 המיפ־ חבר עצמו שהוא ארמון,

 עם ביחר הזמין הליברלית לגה
 הרבים, האורחים את העיתונאי

זי ומהאופוזיציה. מהקואליציה
 בישלה אבנרי, של אשתו ווה,

לאורחים. שהוגשו המעדנים את

 שמוש אמנון הסופר ■
 לעו־ קיסר הצלחת את הישווה

שב שלמרות והסביר לם־החי,
ו־ אריות ישנם הפוליטי עולם

 שיצחק גילה שיפר בחולון.
 בתדירות להחליף נוהג שמיר
 הטלפון מיספר את מאור גבוהה

בשיא מחזיק ושהוא בביתו שלו 1

 ראיונות לערב עימו בא מר, מוטה של 14ה- בן בנוגוו ווע׳
 לוקח שהוא סיפר, גור־האב בתל״אביב. שנערך

 שהבן כדי מופיע, הוא שבהם השונים למקומות בנו את עתה
הפוליטיקה. יסודות את אחת רגל על וילמד אביו חושב מה יידע

ה העולם 244119 הז


