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 בקיץ ממשרת־האחדות את מפיל ליפשיץ הרצל
 אצל רי□1טח מאבחן וירשובסקי מרדכי .1986

השירותים דרך נמלט מודעי" הפוליטיקאים"ויצחק
הלאו האחדות ממשלת ■

 האסטרולוג אך קמה, טרם מית
 החליט כבר ליפשיץ הרצל
הכוכ לאור עתידה, את לבחון

 למסקנה הגיע הוא ראשית, בים.
 סיבה כל אין כלכלית שמבחינה

הקרובים בחודשיים לדאגה.

 על־ תועדה לא הממשלה ראש
הירושל העיתונות צלמי ידי

 ללישכת מחוץ שהמתינו מיים,
ל הורה שמיר ראש־הממשלה.

 צילום את להתיר שלא עוזריו
 אבוחצירא, עם שלו הפגישה

מוכן היה לא שהוא משום

 יצחק אחר, חדש ח"כ ■
העצ הליברלים איש ארצי,
 ברפול פגש במערך, מאיים

 החליט הוא הכנסת. במיזנון
 לשעבר הרמטכ״ל עם לערוך

 יצחק ״שמי אישית. היכרות
המערר. של חדש ח״כ אני ארצי.

 ״המערך התנצל: כדייקן, הידוע
 בוקר.״ לפנות 2 עד אותי החזיק
 אריאל הליברלים ח״כ לו העיר

 החזיק ״המערך ויינשטיין:
אותם!״ מחזיק הרי אתה אותך?
 של פתיחה נאום נאם רפול ■

 אבן, אבא בלבד. מילים 39
 הבית, של הזמני היושב־ראש

 ובירך ממנו, קצר להיות החליט
 שלו הבתולין נאום על אותו

בלבד. מילים 23 בן במישפט

 המישטרה, כמפכ״ל וחזקים,
 על^_ ושליחו איבצן, אריה

 י בנימין מרבבה, הדגול אדמות,
 למרות פלא: וראה,איזה זיגל,

והר הבלתי־נילאים מאמציהם
 לפרס־ישראל, כמעט אויים
 המוניציפליות בבחירות זכיתי

 אחוז! 80מ־ ביותר האחרונות
 אתם' גם כאן עשיתם האומנם
 לקד־ ובדעתכם בילעם, מעשה

 בבחירות אחוז 90 לקראת מני
הבאות?״

מי_ קלימוביצקי, יונה ■
 מנחם של מזכירתו שהיתה
 תפקיד מילא הוא עוד כל בגין
באח פרשה הציבוריים, בחיים

 הועסקה שם דחף, מפירסום רונה
 ראש־ לישכת את שעזבה אחרי

 מובטלת, היא עתה הממשלה.
 בשלוש מעיינת היא ולדבריה

אליה. שהופנו הצעות־עבודה
 פרק על יודעים מעטים ■
 ראובן של בחייו ומפתיע מוזר
 את המועדון. מבעלי אחד כץ,

 כקצין הצבאי שירותו תקופת
 בכתיבה מילא הוא בגרנ״ע חינוך

 סיפרוני־מתח של מאסיווית
 פאטריק מסידרות לצעירים,

ומער גיונס בוג טרזן. קים.
 0םפ של בקצב אז כתב כץ בונים.
 מהצבא וכשהשתחרר ליום,

 לרכישת התמלוגים לו הספיקו
דירה.
וירשום־ מרדכי ח״כ ■
 הבסיס שאת השבוע מצא סקי

 המיפלגות, כל של האידיאולוגי
 מה דבר החליף שינוי, כולל

 וירשובסקי, לדעת חדש. משותף
 אחד ״כל הטחורים. הם אלה
 רך כיסא לתפוס עכשיו רוצה

 ויר־ אמר שלו," הישבן בשביל
 כי למסקנה שהגיע שובסקי,

מחלה היא הטחורים מחלת
ן_נתן. ואף לפוליטיקאים, אופיינית

הפוליטי ״תיסמונת שם: לה
קאים״.

 בו הביט רפול מאוד." נעים
 ולא לחלוטין קפואה בארשת

 ניסה הנבוך ארצי דבר. אמר
 הוא בני יודע, ״אתה אחרת. גישה
 סוף־סוף ארצי." שלמה הזמר
רפול. פני על חיוך של שמץ עלה
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 לשילטון. לעלותו שנה 15 חגג שהשבוע קד׳אפי, מועמר לוב, ממנהיג רחוק ולא לשעבר(באמצע), גאנה נשיא
גובהה. על־פי רק לזיהוי ניתנת בן״גוריון דויד שבובת הרי למקור, מאוד דומה שקד׳אפי״הבובה בעוד

 הבורסה אבל לחץ, מעט יהיה
 1985 בשנת חיובי. באופן תגיב
 אין במשק. חיובית מגמה תהיה

 אלא ולמיתון לאבטלה לצפות
מחו״ל. כספים לזרימת להיפך,

 על המסתמכת לדעתו, ■
 לא אסטרולוגיות, מפות קריאת
 50 מעמד הממשלה תחזיק

 הקרוב נובמבר בחודש חודשים.
 הראשון. לזעזוע צפויה היא

 יהיה ,1985 שנת בסוף אחר־כך,
 לא היא אז ואם שני, זעזוע לה

 שמובטחת הרי — תתפרק
.1986 בקיץ התמוטטותה

 וטוען, שב ליפשיץ ■
 שרון אריאל של שהכוכבים
 בכבוד עליה לו מבטיחים
לעומ הקרובה. בשנה ובתפקיד

 ויצחק לוי דויד השרים תו,
 עזר במקום, דורכים נבון

 העיתוי את החמיץ וייצמן
 ואילו השנה, לו שהיה המצויין

 משטה ארנם משה הפרופסור
 שמצבו מראים אלה בכוכבים.

 אינו בממשלה מעמדו אך טוב,
 יצחק של מצבו על זאת. מוכיח

 לא המיועד, שר־האוצר מודעי,
 תשובה. לתת ליפשיץ היה יכול

 דעתו על העלה לא הוא גם
 בכיר לתפקיד יגיע שמודעי
 השלים לא עדיין ולכן כל־כך,

 האסטרולוגי המיפוי מלאכת את
שלו.
 ז״ק, משה העיתונאי ■

 בתו. את מחתן מעריב, מעורכי
 את גם לחתונה הזמין הוא

 שמיר יצחק ראש־הממשלה
 כדי שולמית. רעייתו, ואת

 תגיע שההזמנה בטוח להיות
 הזמנות, שתי דק שלח למענה,

 והשניה שמיר של לביתו אחת
ראש־הממשלה. ללישכת

 ח״כ של האחרונה הפגישה ■
עם אבוחצירא אהרון תמ״י

 ראוי שאינו בכבוד יזכה שאורחו
לו.

 המשא־ומתן משלבי באחד ■
 תמ״י, עם הליכוד צמרת של

 לחתימה מוכן היה הכל כאשר
הלי מנהיג ביקש הסכם, על

 סליחת את מודעי, יצחק ברלים,
 יוצא הוא כי ואמר הנוכחים

 האחרים הנוכחים לשירותים.
 ואבו־ לוי דויד שמיר, — בחדר

 בוש עד המתינו — עצמו חצירא
 לא מודעי לשווא. אך לחזרתו,

 תמ״י, עם ההסכם על לחתום רצה
 את ועזב ריכבו על עלה הוא ולכן

המקום.
תוכ צילומי ■.כשהסתיימו

 הוא לוי, עם האחרונה מוקד נית
 מיש־ ניסים למראייניו, סיפר
 רוכן, ויורם סגל ישראל על,

 עוד בקרוב לחתן עומד הוא כי
 תיערך החתונה מבניו. אחר

 ובו שבגדה, אריאל בהתנחלות
 שלושת את הזמ׳ן הוא במקום

 ולח־ החינה לטקס המראיינים
תונה.
 מנהל בן־יהודה, חנן ■

 אמר לפיתוח, תל־אביב קרן
 בטוח להיות יכול שאבוחצירא

 שר יהיה לא שהוא אחד: בדבר
בלי־תיק.

 של הראשונה לישיבה ■
 ירד השבוע, שנערכה הכנסת,

 (״רפול״ן רפאל התחיה ח״כ
 הסיעות, מקומת במעלית איתן
 הוא בבניין. החמישית הקומה
 כשהוא המליאה, אולם את חיפש
 גלוי חוש־התמצאות חוסר מפגין
 וכיוון עליו ריחם מישהו לעין.
 בבניין. השלישית לקומה אותו
 את סקר מהמעלית, יצא רפול

ובמ אדומות בפנים סביבותיו
 את שאל ולבסוף גלויה, בוכה
 יודע אתה ״אולי הסדרנים: אחד

 מתכוון כשהוא הכנסת?״ איפה
המליאה. לאולם

 ר״ץ סיעת בישיבת ■
 בשבוע הכנסת דיוני לקראת
 הוותיקים הנוכחים עסקו החולף
 נוהלי על לחדשים הסברים במתן
 הדיון נושא בכנסת. הדיון

 העוסקים חוק היה במליאה
 כהן רן הח״כים באופטומטריה.

 איר התייעצו אלוני ושולמית
 הסיעה, מזכירת בדיון. להשתתף

 בעינו הבחינה רפאלי, מיכל
 כמות שספג כהן, של האדומה

 באום מדמיע גאז של גדולה
 ״אתה רפאלי: לו אמרה אל־פחם.

 צריך לא לדבר. להירשם יכול
 בעיות על דבר בנושא. להתמצא

 בעיית־העין על אחר־כך עיניים.
 אום בעיית על ואחר־כך שלך

 התקבלה לא לבסוף אל־פחם."
 נאום העדיף שכהן מפני ההצעה,
רציני. יותר הרבה בתולין
הלי ח״כ של הופעתו ■

 בשערי שליטא בני ברלים
 שלושת בחברת תל־מונד, כלא

 ללא שניסו האחרים, הח״כים
 כדי פנימה■ להיכנס הצלחה
 של תנאי־מעצרם את לבחון
 זעמה את עוררה המחתרת, עצורי

 מועצת — יש״ע״ ״מועצת של
 הללו בשטחים. ההתנחלויות

 וחילקו שליטא נגד כרוז שיכפלו
 במושבה אב בית ,בכל אותו

 ראש־ הוא ששליטא מנחמיה,
 רצוף הכרוז שלה. המועצה
מנו שבהן שהאחרונה שאלות,

(דרור)ה אתה ״האם כך; סחת
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ליציאה. בדרכו הצלמת עדשת לעבר ידו הניף הוא למחרת. בתל־אביב, במארינה יאנסה לשיט להתכונן

 הנדהם, לארצי אמר כך,״ ״אם
לשיר.״ ״תתחיל

אב ישראל אגודת ח״כ ■
 יושב־ גס שהוא שפירא, רהם
 הכנסת, של ועדת־הכספים ראש
 הוועדה מישיבות לאחת איחר

שפירא, השבוע. שהתקיימו

 הליברלים? של התורן זייגרמן
 הוא היכן תשכח אל נא — כן אם

 כ־ימ לכתוב מיהר שליטא כעת.״
 המתנחלים, ביטאון למערכת תב

 על אותם תוקף הוא שבו נקודה,
 ״ניסו בכרוז. אותו שהשמיצו

גדולים לפניכם בזאת ונכשלו

 יאיר הטלוויזיה איש ■
 לכינוי באחרונה זכה אלוני
 מה? שום ועל רוחמה. חדש:

 של הנאמנה מזכירתו רוחמה,
השי רשות מנכ״ל פורת, אורי

 שבועיים, בת לחופשה יצאה דור,
בכל פורת של עוזרו ואלוני,
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