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שר־המדע, נאמן יובל ■
 יוקרתי למועדון השבוע נסע

קלאב) אקזקטיב בהולנד(סם
 הישראלי הנם על להרצות כרי
 בגלל והעשיה. התקומה —

 לא מישרד־התוץ, עובדי שביתת
 הישראלית מהנציגות איש בא

 שבא היחידי פניו. את לקבל
 אברהם היה אותו לפגוש

ההש רשות מנהל קיפרמן,
 אמר נאמן באירופה. קעות

 מיש־ שעובדי ״מצער למקורביו:
 השכר, על במאבקם רד־החוץ,

המדי בקשרים לפגוע מוכנים
 נזק ולגרום ישראל של ניים

 כך על העיר בעולם.״ לתדמיתנו
״בהר נאמן: של ממקורביו אחד

 האבחנה על השר דיבר לא צאתו
 מעשי לגבי בישראל שעשה
 גם היהודית. המחתרת של הטרור

 פוגע היה הנראה ככל זה
בתדמיתנו.״

 שבה תאונת־הדרכים אחרי ■
 נהגו וייצמן, עזר מעורבים היו

 לענייני ויועצו גדינפלד זאב
 אמר רימו*, צבי תיקשורת,

 בינינו יש ״עתה לרימון: וייצמן
ברית־דמים.״

לכנסת, התחיה מועמד ■
 התראיין איתן (״רפול״)רפאל
 במועדון השישי יום בצהרי

 לאן נשאל כאשר בתל־אביב.
 ויוסי בגין מנחם נעלמו
 הם יודע? ״אני ענה: שריד
ומתפללים." יחד יושבים בוודאי

נוסף. מיקצוע יש לרפול ■ י־־
 מוטור כמפעיל הסמכה בעל הוא

בשנת דיזל. באוניית ב׳ מסוג

 עבר צה״ל, את עזב הוא 1950
 לכן בים. עבודה מצא ולא קורס
לצבא. חזר הוא
 יגל, דויד הירושלמי, הרב ■

 חוזרים־ של ישיבה ראש שהוא
 שהחילוניים טוען בתשובה

 לדתיים. ברוע־לב מתייחסים
 הביא בשחורים, הלבוש יגל,

 ילדיו עם נסע הוא לכך. דוגמה
 בתקופה עוד לתל־אביב,
 לבניין צמוד היה שגן־החיות

 אמר: הוא לנהג תל־אביב. עיריית
 לו ענה בגן־החיות." אותי ״הורד
 שם אותך, שאוריד ״איפה הנהג:

החיות." גן זה
 של מטה־הבחירות ביישיבת ■

 הליברלים, ח״כ ביקש הליכוד
 גולדשטיין, (״פיני״) פינחס

 בתשדירי מופיע מי לדעת
 הליכוד של הבחירות תעמולת

 לו שהתברר אחרי בטלוויזיה.
 המצולמים, בין יהיה לא שהוא
 רוצה אני — בגלוי ״אומר אמר:

 כך לפחות בטלוויזיה. להופיע
 מטה ראש לו ענה אותי." יזכרו

 מיכח חרות, ח״כ האירגון,
 אותך לצרף מוכן ״אני רייסר:

הליכוד." של הג׳ינגל למקהלת
 בסיפרו מוקדש שלם פרק ■
 לפיר־ לא קוטלר, יאיר של

 יצחק הליברלים לח״כ סום,
 זה פרק קרא הוא זייגר. (״זיגי״)

 לא. עדיין האחרים את רב. בעיון
 ספרים, לקרוא זמן לי היה ״אילו

זייגר. הסביר ח״כ,״ הייתי לא

 תוכניות מחלקת מנהל ■
בגלי־צה״ל, והבידור התרבות

 על העלה לא שפירא, מולי
 שירי המופע שהפקת דעתו
 כל על תעלה ארגוב סשה

 קניית מבחינת לפחות הציפיות,
 צה״ל צמרת כל הכרטיסים.

שהת למופע כרטיסים ביקשה
 ושהוקלט צוותא, במועדון קיים

 חנה השחקנית הצבאית. לתחנה
 והבטיחה כרטיס ביקשה מרון
 אפילו שיימצא מקום בכל לשבת

 לה סידר שפירא במדרגות.
 מרכוס, רחל השחקנית, כרטיס.
 אלתרמן נתן של אלמנתו

 כרטיס. ללא גם שתבוא איימה
 שלו. מושבו את לה נתן שפירא

 הטלפוני הלחץ בעיקבות
 הזמין הוא שפירא, של בדירתו

 בכניסה, ששמרו אבטחה אנשי
 לא כרטיס, לו היה שלא שמי כדי

ייכנס.
 הראיונות ערבי תכיפות ■

 דנציג איתן באחרונה שמנחה
 במיתרי־הקול, דלקת לו גרמה

 דנציג קשה. הצטננות בצירוף
 בבית־החולים לבדיקות נשלח

 בח״כ פגש הוא ושם איכילוב
 זה שפייזר. אליהו העבודה,

 מערכת־הבחירות שבזמן סיפר
 בגרונו, לקה הוא גם הקודמת
 לא רצופים שבועיים ובמשך

 מפיו. הגה להוציא היה יכול
 על ששמחו רבים היו ״במיפלגה

סיפורו. את שפייזר סיים כך,״
 אגמון יעקב המנחה ■
 החלה כבר שהממשלה גילה

 יום־ חגיגות לקראת בהכנות
המשו ״מדליקי הבא. העצמאות

ב אמר הוא בהר־הרצל,״ אות
המחתרת." חברי ״יהיו חיוך,

 המיקרופון את אחת ביד החזיק כהן-אורגד באש. עלה היוקרתי
 בא הוא גרונו. את להרטיב כדי לגם שממנה נוס״מים, שניה וביד

פיו. מוצא אחר בדריכות שעקבה שרה, אשתו עם היוקרתי למועדון
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