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 הליכוד שיירת בראש ■
עי ראש עמד הדרומית לעיר
 הוא לנדאו. אלי הרצליה. ריית

 כרוזים חילקו שלו ופעילים
 ובין בחופי״העיר, למתרחצים

 של בכפר לנופשים גם השאר
 הליוכד אנשי נלסון. רפי

 אשר נלסון, אורחי את הרגיזו
 שיסלק המקום מבעל דרשו
 מרשה שהוא הסביר נלסון אותם.

 שם לחלק שרוצה, מי לכל
 נאות לבסוף אבל כרוזים.

 הליכוד מאנשי וביקש לבקשות,
 חומר־ההסברה את שיחלקו

אחר. במקום שלהם
 הרריו, של הפלילים כתב ■

 את מכיר כבר הולד, מייק
 בסכיני־ הפנים חיתוך תופעת
 שעניין מה בבתי־הסוהר. גילוח
 מצליחים כיצד היה אותו

סכיני־גילוח להכניס האסירים

 באחד באחרונה, הכלא. לתוך
 מאחרי־ התכופים מביקוריו
 אחד באסיר פגש הוא הסורגים,

 האסיר, זו. שאלה אותו ושאל
 קלות היכה לו, להשיב תחת

 גילוח סכין לפיו קפץ ואז בגרונו
 הולר הגרון. במעמקי שהוחבא

נוספת. שאלה שום שאל לא

 הבלתי־ הפונות אחת ■
 תל־אביב לעיריית שיגרתיות

 היא גורן. ציפיה הרבנית היתה
 של האירועים לאגף טילפנה
 שספר־שירים וביקשה העיריה

 גורן, שלמה הרב בעלה, של
והמשו הסופרים בפינת יימכר
 הנמצאת הצעירים, ררים
 בכיכר הספר שבוע יריד בשולי

 נענתה, הבקשה מלכי״ישראל.
 בעלה, של וסיפרו בחיוב, כמובן,
שם. נמכר מילחמה, משיב

 יושב־ראש ביקר כאשר ■
פ שימעון מיפלגת־העבודה

 הסופר לו העניק ביריד, רס,
 את גלאי יגאל והעיתונאי

 בגליה. דברים האחרון סיפרו
 לפרס: אמר הוא בחיוך

 קורא שאתה אותך ״משמיצים
 שזה מאמין אני הכריכות. את רק
נכון.״ לא

 ובה חוברת נמכרת ביריד ■
 דן הטייס שכתבו כתב־חידה
 זאב ואיש־הרדיו חמיצר

סופר רשת עם בשיתוף ענר,
 המיבצע שם ידועה. מרקטים

 יקבל החידה־ ופותר הזהב, גיזת
 במקום שהוחבא הזהב, מטמון את

 11 ב־ מוערך המטמון מיסתור.
 של הפתיחה בערב דולר. אלף

 דוכן- ליד ביקרו שבוע־הספר,
 פלמ׳׳ח. יוצאי שני המכירה
מנהל זאבי, (״גנרי״) רחבעם
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 אגשי באו למסיבה בתחנה. הצבאיות התוכניות על האחראי טוניק, יצחק רב־סרן גלי־צה״ל, איש משתאה,
 שימעון של לישכתו ראש אפלבאום, בועז כמו בן־יקר, של אישיים וחברים פירסומאים רבים, תיקשורת

סיגר. ביקש בן־יקר גם רבה. בהנאה אותו ועישן סיגר הצית הוא המסיבה לכבוד משמאל). (למטה פרס

 את רכש לא הארץ, מוסיאון
 ביבר, שאול אבל החוברת,
 הווי־ובידור ענף ראש לשעבר
היסוס. ללא אותו רכש בצה״ל,

 כהן, גאולה התחיה ח׳׳כ ■
 מגובסת, השמאלית שידה

 על־ידי נתמכת כשהיא נראתה
 (״מוטה״)מרדכי העבודה ח״כ

 בגיזרה צה״ל ממוצבי באחד גור,
 של סיור בעת בלבנון, המיזרחית

 ועדת־חוץ־ של המישנה ועדת
 ח״כ כוננות. לענייני וביטחון

העיר שליטא, בני הליברלים

עו חיפה, תיאטרון בימאי ■
 לשמו עתה צירף ניצן מרי
 עשה מאז בו שדבק ״וילי־ כינוי,

 באצבע־ שבוע חיפה תיאטרון
 השחקנים סיבה. לכך ויש הגליל
 (״זאביק״ו וזאב אליאן יונה
 בקיריית״שמונה ערכו רווח
 של להצגה מכירות קידום מסע

 לא על רבה מהומה התיאטרון,
תל לפני הציגו הם מאומה.

 1־- המחבר של דיוקנו את מידים
 אחר־כך שהספיר. ויליאם

 לצד ניצן, את הילדים ראו כאשר,
החליטו הם השחקנים, צמד
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 ־־׳ החדש. תקליטה צאת לרגל מילר, סוזי שערכה למסיבה אביהם עם

 ילדים, שלושה למילר ילדיהם. עם למסיבה באו המוזמנים מרבית
חן. שולה הזמרת ולידה (מימין) ידיה בין החזיקה שאותם

 שאתם מבין ״אני לשניים:
 הישר כך לצעוד ממשיכים

 ענתה משותפת.״ לקואליציה
כימיה בינינו ״אין כהן:

 אוהבת פשוט אני קואליציונית.
לשעבר.״ רמטכ״לים

 וחודשיים שנה במלאת ■
 של בתאונת־דרכים למותה

 כיבדת־המישקל, השחקנית
 שניים לה ערכו בקרן, דבורה
 יעקב הטובים, מחבריה

 יזהר והזמר טל (״יענקל׳ה״)
 במיסבאה זיכרון מסיבת כהן
 לאירוע מבעליה. אחד הוא שטל

 פולה, בקון, של אמה הוזמנה
 רימעותיה. את לעצור יכלה שלא

וזיכ מעשיות העלו הנוכחים
 בקון. עם מהיכרותם רונות

 רוזנבלום פנינה הדוגמנית
 עם שלה השיחות שבאחת סיפרה

 שהיתה מי נגדה התריסה בקון
 יש לו רק ״לא סף: שומרת־ אף

 עם יוצאת אני גם יפים. בחורי.ם
 השחקן מהם, אחד יפים.״ בחורים
 הוא שפעם סיפר לביא, עמום

 ושבגלל במיטתה, ישן אף
 מאוד מעט לו נשאר מימריה

הגדולה. במיטה מקום
 רכש שלוש אלי השדכן ■

 של האחרונה הפומבית במכירה
 כומתה החייל למען הוועד
 משה הרמטכ״ל של אדומה

 הביטנה על־גבי חתם שאף לוי,
 עבור ששילם שלוש, שלה.

 מציע שקל, אלף 50 הכומתה
 מחדש, למכירה עתה אותה

 הוועד־ יושב־ראש באמצעות
 (״נתקה״) נתן החייל למען
 מעגל שבסוף מקווה והוא ניר,

 יוכל הוא והקונים, המוכרים
 עברה שהכומתה מי כל את לכנס
היכרות. למיפגש־ בידיו,

 למחזאי רומה הוא שבהופעתו
הכינוי. את לו והדביקו האנגלי

 רי־ הפסתנתרן־האורח ■
את סיים קליידרמן ציארד
 הוא התרבות. בהיכל הופעתו

 הופיעו שעליו קטן, פתק חיפש
 לברכם. ביקש שהוא אלה שמות
 מיקטורנו בדש מחפש בעודו

 שהיתה התווית את עינו צדה
 להודות רוצה ״אני הימני. בכיס

 על אוברזון גידעון למנצח
 לקהל קלייררמן אמר הניצוח,״

המשתומם.

 רפאל לשעבר, הרמטכ״ל ■
 אבל דתי אינו איתן, (״רפול״)

 לחיילים מיוחד יחס לו יש
 שהוזמנו המכובדים מכל דתיים.

 ספר הכנסת לטקס הוא רק הגיע
 ישיבת תלמידי לזכר תורה

 שנפלו בקיריית־שמונה, ההסדר
 הקיריה, רחב לבנון. במילחמת

 הישיבה, של רבה גם שהוא
 מאוד התרגש דרורי, צפניה

 אותו: כינה ואף רפול של מבואו
ההסדר.״ ישיבות של ״ידיד־אמת

 ויר־ מרדכי שינוי ח״כ ■
 לליקר חדש שם מצא שובסקי,

 שנקרא ״כדאי מאריה. טיאה
 עצורי לכבוד מאריה תחיה לו

המחתרת.״

גולד (״פיני״) פינחס ■
 עצמו את להציג נוהג שטיין

 אפילו הליכוד, ח״כ תוארו, ואת
 .14 למודיעין טלפון בשיחת
 וביקש טילפן הוא השבוע

 וכמה כמה לו שיאתר מהמרכזן
 סוף לקראת טלפון. מיספרי
 ושאל התאפק לא הוא השיחה

 ״האם לקו: שמעבר הקול את
ליכוד?״ מצביע אתה
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