
 מדוע המישטרה. את להזעיק בר־לב חיים רצה מדוע
ספיר של יורשו ומיהו שו״הבריאות גור מוטה נעשה

 החנה ראש־השנה ערב ■
 חיים החדש, שר־המישטרה

 בחנייה מכוניתו את בר־לב,
 ברחוב מיפלגת־העבודה שבבניין
 גילה לצאת, כשעמד הירקון.
 את שאל הוא ,נחסם. שריכבו
 למי בבניין־המיפלגה השוער

 היה יכול לא כשזה הרכב. שייך
אמר מתאימה תשובה לו לספק

 ״הי־ גולדשטיין: סיפר החדשה.
 תמכנו תמימות־דעים. בינינו תה

 • לאומי." באיחוד
 בני אחר, ליברלים ח״כ ■

שה למסקנה הגיע שליטא,
 מודל תהיה החדשה ממשלה
 ״זה משמעותי. פוליטי לשינוי
ש בעיניהם, ימצא־חן כל־כך

ביחד.״ ירוצו הם הבאות בבחירות

 משובש. שהקו גילו בסקי,
 שהוא בצחוק הסביר וירשובסקי

 את כי אלחוטי, מטלפון משוחח
 ל־ מסר הוא עצמו המכשיר

 אמנון החדש, שר־התיקשורת
 את לתרום כדי רובינשטיין,

ה למצוקת הצנועה תרומתו
לתנועה. עמיתו של טלפונים

של הקמתה אחרי מייד ■

 העבודה־והרווחה ושר חירום,
 את נשא קצב, משה הטרי,
 על בכינוס שלו הבתולים נאום

אלכוהוליזם.
 ששר־האוצר בטוח ריבלין ■

 הקיצוצים בגודל יפתיע החדש
 מודעי למשק. יכתיב שהוא

 אחרי עוגה. לחתוך התבקש
ופרוסה פרוסה שכל שהבחין
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עמיתו את שאל הוא הקואליציונית הקשת גווני מכל פוליטיקאים

 ואינו מתמהמה הוא מדוע העצמאיים, מהליברלים ארצי, יצחק לסיעה
 לקואליציה עמיתו שעושה כפי לראשו, הכיפה את לחבוש ממהר

(משמאל). הליברלי להט (״צייץ"') שלמה בתל״אביב, העירונית

 ״אני ובאיטיות: בשקט בר־לב
 ונצטרך ברירה תהיה שלא רואה

למישטרה.״ לקרוא
 בראש־ החג, ימי בשני ■

 הליברלי, הח״כ התפלל השנה,
 גולדשטיין, (״פיני״) פינחס

 ישב הוא בכפר־סבא. בבית־כנסת
 זאב הנוכחי, ראש־העיריה ביו

מר לשעבר, המערך וח״כ ולד,
 שעליו הכיסא סורקים. דכי
 לשר בעבר שמור היה ישב

 השלושה המנוח. ספיר פינחס
 הזמן את בתפילה. לעסוק מיעטו

הממשלה על לשיחות ניצלו הם

 כשר־ שהושבע אחרי שעה ■
 למלון בר־לב מיהר המישטרה,

 להשיא כדי בהרצליה, השרון
 למזכיר נועה, בת־אחותו, את

 גל* אבי אלטרנטיבה, תנועת
 העבודה מיפלגת אנשי זרמן.
 התרועעו אלטרנטיבה ואנשי

הח הגיעה לשיא אך בחתונה.
 כהנא לרב קראו כאשר תונה,

 זה היה לא הזוג. את להשיא
 בהנא דויד הרב אלא הח"כ,

מהרצליה.
 של לביתו בחג המטלפנים ■
וירשו־ מרדכי שינוי, ח״כ

 מנכ״ל פעל החדשה, הממשלה
 גידעון כנס, הקונגרסים, חברת

 הממשלה שצמרת לכך ריבלין,
 שלה הבכורה נאומי את תישא

 ש־ קרה וכך שלו. באירועים
 פרם שימעון ראש־הממשלה,

 מודעי יצחק ושר־האוצר,
האינטר בכינוס ודיברו השתתפו

 שר־הביטחון הליברלי: נציונל
 נאומו את נאם רבין יצחק

 בכינוס החדש בתפקיד הראשון
ה שר־הבריאות המגבית: של

 גור, (״מוטה״) מרדכי חדש,
רפואת לענייני בקונגרס דיבר

 הטרי, שר־המישטרה לצד בעלה עם ביחד ניצבת אריה, המישטרה, מפכ״ל של אשתו |11ך 111 1ך11
סיום מופע ערכה תל״אביב מחוז מישטרת תמר. ואשתו (משמאל) בר־לב, חיים 1\ ■11

 ציבור לפני החדש השר של הראשונה הופעתו היתה וזו בתל־אביב, בהיכל־התרבות יום־השוטר לאירועי
הראשונה. בשורה שם התיישבו אזרחי, בלבוש שהופיע והמפכ״ל השר, המישטרה. וצמרת השוטרים

 לארבע אחת כל חתך מדי, גדולה
 לחתוך. ״חייבים לריבלין: ואמר
 כל־כך תהיה שהעוגה אסור

גדולה."
 למיש־ גור נכנס מדוע ■

 הפוליטי, לפרשן רד־הבריאות?
 תשובה קריסטל, חנן הד״ר

 ומצב־רוח בירה בערב מקורית:
 הוא ברור־חייל, בקיבוץ שנערך
 אגמון, יעקב למראיין, הסביר
 שהיה היחידי השר הוא שגור
 אר־ שושנה את לקבל מוכן
כסגנית. אלמוזלינו בלי
 שערב גילה קריסטל ■

 סקר לידיו פרס קיבל הבחירות
 בכתב־יד לו שנמסר אישי,
 יקבל בראשותו שהמערך והראה

 מאשר פחות קולות אחוז שלושה
 מישהו של בראשותו המערך

אחר.
 מנחם — להכיר ״נא ■

 כחל ללא עיתונאי הורביץ,
 אירוע לכל מגיע הוא וסרק,

 היטב מצוייר חשוב, תיקשורתי
 טלפון נשכח, ושלא ובנייר בעט
 ומעל אובייקטיביות יושר, נייד.
 לכל.״ מעניין כתיבה כושר הכל,

 במקומון קצרה כתבה נפתחת כך
 קיריית־שמונה, של שכונתון

 של הצפוני הכתב ושענייניה
 פוסט, גירוזלס חדשות, הארץ,

 זרות. וסוכנויות גלי־צה״ל,
 פרץ, ליפה אלא אינה הכותבת
 היא פרץ הצפונית. בת־העיר

 של ביותר הצעירה הכתבת
 להחזיר החליטה והיא המקומון,

 עזר שהוא אחרי להורביץ, טובה
 הופעתה בעיקבות אותה לחשוף

מער בעת בטלוויזיה, הראשונה
 אינה פרץ האחרונה. הבחירות כת

 וכתבתה עזרתו, את לו שוכחת
 חובש־ להורוביץ אהבה מלאה

הכיפה.
 תיאטרון מעובדי אחד ■

 אנטון לסופר פנה חיפה
 ומתרגם עיתונאי שמאס,

 מחכים בתירגום עתה העוסק
ושאל הצפוני, בתיאטרון למדו

 ללמוד ממליץ הוא היכן אותו
 בחיוך: שמאס השיב ערבית.
 שפה זו יידיש. כמו היא ״ערבית

 לך למה ונכחדת. שהולכת
אותה?״ ללמוד

 פעמיים שנשלל אחרי ■
 הפירסומאי, של הנהיגה רישיון
 נהיגה בגלל ברנע, יורם

 רכש הוא מופרזת, במהירות
 שבו דה סיטרואן מדגם מכונית

 אינה מהירותה אשר ',69 מודל
 להימנע כדי קמ״ש, 60 על עולה

 בגלל נוספת. שלילה מאפשרות
 של האופייניות קפיצותיה
 ברנע אותה מכנה המכונית,

8א£5 0 88£,4 £.
 חידודי־הלשון אלוף ברנע, 9
 לנבחרת שייך הוא שגם טוען

 הוא גבות מרימים1? אן־בי־איי.
 כדורסלן, איננו שהוא מסביר,

ראשון. אקדמאי תואר חסר אלא
 ראש סגן וולך, נתן 9

 המערך, מטעם תל־אביב עיריית
 לא סופי־השבוע את מבלה
 דווקא. בחיפה אם כי בעירו,
 שהוא וולך, אישית. היא הסיבה
 עם הכרמל בעיר נפגש גרוש,
 שהיא בילה, בשם נאה אשה

 ועוסקת הצפונית העיר ילידת
 ל־ קשר שום מבלי בהוראה.
 האחראי הוריד הארוכות, נסיעות

 וספורט נוער חינוך לאגף
 ממישקלו, קילו 20 בעיריה
 על שאחראי שכמי והסביר,

 הוא העירוניים, הספורט ענייני
 ״נאה הסיסמה את לממש חייב

מקיים". נאה דורש,

 טיל־ ירקוני יפה הזמרת 9
 וביקשה ברמון, ליונתן פנה

 של הבכורה למופע הזמנה ממנו
 נענה כרמון החדשה. להקתו
 שהיא הוסיפה, ירקוני אך ברצון,

 שושנה ליד לשבת מבקשת
 - קצר זמן כעבור דמארי.

 נבון, אופירה אליו טילפנה
 והתרבות, החינוך שר של רעייתו
 היא אף וביקשה נבון, יצחק
 כרמון נענה כאן גם הזמנה.
 מה ידע לא הוא אך ברצון,
 ; של השנייה הבקשה על להשיב

 לשעבר. החמישי הנשיא אשת
 : של לצירה לשבת ביקשה היא גם

דמארי.
 : ארץ־ישראל, שירי זמרת 9

 נעלמה אדם <״זמי״> זמירה
 לטובת התל־אביביים מהפאבים

 לומדת היא שם ניו־יורק, העיר
 ! טלוויזיה. תסריטאות עכשיו

 י למיקצוע שבה היא לפרנסתה
 והיא בעברית שירה שלה, הישן

 ״ של הנוסטלגיה נימי על פורטת
■י, לש־ שבאים ישראלים־יורדים,  

ומארחת. שרה אותה מוע
 ■ שהעתיק אחר, ישראלי 9

 י מיקומו את קצוב זמן לפרק
 איש הוא לנידיורק, מתל״אביב

 מרכז חבר נוימן, ניסן העסקים,
 ולשעבר הליברלית המיפלגה

 : הקבלן של בנייה לעיסקי שותפו
 של אחיו פרס, (״גיגי״)גרשון

 ■ עתה עסוק נוימן ראש־הממשלה.
 ענק תיירותי פרוייקט בהקמת

 ̂ הוא החורף ובסוף לים, מעבר
 ן ה־ מרכז את להעתיק מתכוון

לארץ. פרוייקט
ת מרים האסטרולגית 9
 לשעבר אשתו זאת. עשתה מיר

 של בהווה, לחיים ושותפתו
 של הדרומי המחוז מפקד

 (״תורגי") אברהם המישטרה,
 22 ממישקלה הורידה תורגמן,
 וחצי. חודש במשך קילוגרם
תור לה המתין. לארץ, כששבה

 ~נ שלא וכמעט בנמל־התעופה גמן
 לארץ שבה תמיר אותה. זיהה

שבניו־יורק אחרי ביותר, מרוצה
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