
 הומ ר1ג המוט שר החדש סיפרו שם יהיה מה
רהט שלמה של הבאה הבחירות סיסמת תהיה

 ספר־הילדים שם יהיה מה ■
 מרדכי שר־הנריאות, של הבא

 שרון, לילי גור? (.מוטה״)
 וה־ המיסחר שר של רעייתו

 הציעה שרון, אריאל תעשיה,
 עלילות יהיה, הספר ששם

בקופת־חולים. עזית הכלבה
 אורחיו היו שרון הזוג בני ■
 יציב, קובי אגד, נהג של

 לבוגרי ערך שהוא במסיבה
 שבמוצא. בביתו 101 יחידה

 כדי המיפגש את נצלו הנוכחים
 ועל גור של חשבונו על לצחוק
שקיבל. החדש התיק
 מישרד־ את עזיבתו ערב ■

 גירעון רשם המיסחר־והתעשיה
 הבכירים העובדים את פת

 הקרן של בספר״הזהב במישרד
 באי השבוע לישראל. הקיימת
 שעבר מהשר, לקבל העובדים
 תעודות את המדע, למישרד
ש הקיימת, הקרן של הרישום

 עשרת מכיסו פת שילם עבודן
 מהפגישה, בצאתם שקל. אלפים
 חצי במעלית. העובדים נתקעו

 כאשר בה, תקועים היו הם שעה
 אותם, והרגיע פת עמד לה מחוץ

 בפנים התקלה. שתוקנה עד
 רוצים לא משמיים. ,זה לו: קראו

בינינו.' שיפרידו
 עובדי אירגון יושב־ראש ■

 אובר־ יורם חברת־החשסל,
 בניצחונו בטוח היה קוביץ׳,
ה שהתקיימו לוועד, בבחירות

 כאשר שנערכו. לפני עוד שבוע,
 שר־האנרגיה־והתשתית, ביקר

 מאור בתחנת שחל משה
 אמר בחדרה, תחנת־הכוח דויד,

הר השר ״אתה אוברקוביץ׳: לו
 בא, ושר הולך שר שלנו. ביעי

ל אירגון־העובדים ויושב־ראש
עומד.״ עולם
 ביטא הביקור במהלך ■

 ראשי של דעתם את אוברקוביץ׳
ה החברה נגד חברת־החשמל

 כי ואמר פחם, להובלת לאומית
 המעסיקה החברה, פעולות כל

 להתקיים יכולות אנשים, עשרות
 חברת־ של מצומצם באגף

 החברה מנכ״ל לו העיר החשמל.
 רון: רם (מיל׳) מישנה אלוף

 חשמל נקבל לפחות כך ״מסכים.
חינם:"

 מודעי יצחק היה כאשר ■
 לו היה שר־האנרגיה־והתשתית,

 לקשר סודי, אדום, טלפון קו
 ועד־העובדים. ובין בינו ישיר
 הרעיון את שחל יאמץ עתה

 ובין בינו אדום קו ויפעיל
 של מיקרה בכל אוברקוביץ׳

בחברת־החשמל. בעיות
 עיריית מועצת חברי ■

 התארחו העיר ויקירי תל־אביב
 הרצוג, חיים הנשיא, במישכן
 במלאות הנשיא שערך במסיבה

 הודה בבירכתו לעיר. שנה 75
 תל־אביב, עיריית לראש הנשיא

 על להט (״צ׳יץ׳״) שלמה
 אותו תיאר ואף הפוריה עבודתו
 העיר". את היטב שמנהל כ״איש

 רימון, רוני בחיוך כך על העיר
 העי־ ראש־ של יועץ־התיקשורת

 דיברי את רושם כבר ״אני ריה:
 הבאה הבחירות כסיסמת הנשיא
שלנו."

 צ׳יץ', של מקומו ,ממלא ■
 בטיולים ידוע גריפל, יגאל

 בחו״ל. עושה שהוא הארוכים
 מתבדח הוא ארצה, מגיע כשהוא
 של שהיה אחרי מרגיש, שהוא

 כאסיר־ציון העיריה, בבניין יום
ב הבאה. לנסיעה שממתין
 בן מטיול גריפל שב אחרונה

לים. מעבר חודשיים
 נפצעים עיתונאים גם ■

הפורה, הצפוני הכתב בלבנון.

ץ, סגחם  השבוע נפצע הורכי
 כתבה להכין יצא כאשר בלבנון,

 על והארץ, צה״ל גלי עבור
 צה״ל חיילי של מצב־הרוח

 יום־הכיפורים. לקראת בצפון,
 הצבאי, מהג׳יפ נפל הורביץ
 הוחש הוא וברגלו. בידו ונחבל

 בדרום־לבנון, צבאית למירפאה
 ושב ראשונה בעזרה טיפול קיבל

 שבקיריית־ לביתו ערב לפנות
 של המלצה כשבידו שמונה,
 עד לנוח שעליו המטפל, הרופא
 הכיפה, חובש הורביץ, החג. אחרי
 בגלל אות־משמיים בכך ראה

הכיפורים. יום ערב העיתוי:
 מאוכזב היה הוא בתחילה ■
 כשר לכהן נבחר שלא מכך

 אט אט אך האחדות, בממשלת
 יגאל לשעבר, שר״האוצר מגלה
 נורא אינו שהשר אורגד, כהן

 אחרי הראשונים בימים כל־כך.
עצי חש הוא מכיסאו, שנפרד

 שמכשיר העובדה לנוכח בות־מה
 מלצלצל. חדל שבביתו הטלפון

 לו הזכירה שרה, אשתו, אך
 נאלצו הם כשר, כהונתו שבזמן
 כדי תוכניות־חיסכון שתי לפדות
 עתה ואילו החודש, את לגמור

 לעבודתו להתמסר יוכל הוא
 את ולהדביק כלכלי, כיועץ

 סבל שממנו בהכנסה, הפיגור
שעבר. אוקטובר חודש מאז
 עד כמעט החברים, כל ■

 את — אותם עזבו האחרון
 חיי מלכת סגל, פרדריקה

 בעלה ואת תל־אביב של הלילה
 הסרטן. ממחלת הסובל דום,

 ורק מצבו מאוד החמיר באחרונה
 ומטפלת לידו נמצאת פרדריקה

בו.
 לים■ הרצל האסטרולוג ■

 שצפויה למסקנה הגיע שיין
 מברית־המועצות גדולה עליה

 עלה הוא הקרוב. הקיץ לקראת
 מפה שהכין בעת כך על

 עולה של לבת אסטרולוגית
מברית־המועצות. יחסית חדשה

 בגלל זה בחיזוי בטוח ליפשיץ
 הוא בעבר שלו. קודמת הצלחה

 של אסטרולוגית מפה הכין
 ראה ובה זלמנסון, סילביה
 קוזנייצוב, אדוארד שבעלה,

 זמן כעבור לבדו. לא ארצה מגיע
שוחרר. הוא קצר
ל השבוע יוצא ליפשיץ ■

 בארצות־ טלוויזיוגיות הופעות
 לאמריקאים לספר כדי הברית,
 מרתק דבר־מה מצא שהוא

 בארצות־ הנשיאות על במאבק
 שבועיים־ בתוך לדבריו, הברית.
 בדעת־ המגמה תשתנה שלושה

 וזיולטר האמריקאית, הקהל
תאו יצבור הדמוקרטי מונדייל

 כוכבו ואילו בפופולאריות צה
 במהירות, ירד רגן רונלד של
 לא אף שרגן שייתכן כך, כדי עד

 נוספת. לכהונה בתפקיד יזכה
 שבכל ומצא, חישב ליפשיץ
בשנת נשיא יהיה לא רגן מיקרה

 עוד ימות שהנשיא מכאן .1985
ליפ כדברי או, הבחירות לפני
 הפסדו, אחרי קצר זמן ימות שיץ,

התפ את להעביר יספיק בטרם
המנצח. למונדייל, קיד
 פירוק את מימשה מפ״ם ■

הע ממיפלגת בהיפרדה המערך
משמ לאירועים ואפילו בודה,

 נציגי אין העבודה אנשי של חים
 עוזי העבודה, ח״כ באים. מפ״ם

 בן נועם בנו את השיא ברעם,
 תייר. נורית לחברתו 24ה־

 באוניברסיטת סטודנט נועם,
 הוא שבה בניו־יורק, קולומביה

 נמצא מינהל־עסקים, לומד
 השתחרר מאז שנה, מזה בחו״ל,
 חברתו. עם סגן, בדרגת מצה״ל

 החתונה לטקס איתה בא הוא
 שב ומייד בבית־ברל שנערך

 המאושר האב לארצות־הברית.
 הליכוד, אנשי את מלהזמין נמנע

 ח״כי את הזמין זאת, לעומת אך
 רגליהם הדירו אלה אך מפ״ם,

מהאירוע.
שר־הביטחון, באו לחתונה ■

 לאה, ואשתו רבין, יצחק
 שנכחו לעיתונאים שהזכירה

 מה לזכור מיטיבה שהיא במקום,
 בשנה בעלה נגד כתבו הם

האחרונה.
 ביותר, מועטים מוזמנים ■
הח במסיבת נכחו במיספר, 40

 במינהל המדינה, עובד של תונה
 לוין, מייק בדרכים, לבטיחות

 דבר, כתבת את לאשה שנשא
 של בתו צימוקי, טוביה
הוו אחרונות ידיעות עיתונאי

 בנו לוין, צימוקי. אריה תיק,
 נחום המנוח, חרות ח״כ של

 ועדת־הכספים חבר שהיה לוין,
 למישפחה בן הוא הכנסת, של

 אימו, אדוקה. רוויזיוניסטית
מז היתה רוזוב, הרצליה

 ז׳בוטינסקי. זאב של כירתו
 השכורה בדירתה נערכה המסיבה

 על היו והמוזמנים צימוקי של
היה דופן יוצא העיתונות. טהרת

 אריה הסוכנות, יושב־ראש
צימוקי. של אישי ידיד דולצ׳ין,

 בגין מנחם רק לא ■
 מהמצלמה. יום 400 התחמק
 ובעלה גלרון נורית הזמרת

 עושים רשף, רפי הרדיו, איש
 בנם צילום את למנוע מאמץ כל

עומר. הבכור
 צביקה לזמר הולך לא ■

 הסתפר הוא באחרונה פיק.
 כדי קצרה, קצרה בתיספורת

 לרוע אך תדמיתו. את לשנות
 אותו מזהים אין כמעט מזלו,

 רעמת את שהסיר מאז ברחוב,
שערו.

 החיפאי, העבודה ח"כ ■
 ראש- את בילה וייס, שבח
 בשבי־ציון. בבית־ההבראה השנה

 שירצה ממנו ביקשו הנוכחים
ההז את ניצל והוא בפניהם
 ממשלת על להרצות כדי דמנות,

 הנוכחים אחד הלאומית. האחדות
 ממשלת את לתקוף הירבה

פרופסור שהוא וייס, האחדות.

 לו לספר מיהר למדעי־המדינה,
 חילופים של דומה ששיטה

 גם מתקיימת בראשות־הממשלה
הדו את שאל אחרי־כן בשווייץ.

 שהוא סיפר זה הוא. מהיכן בר
 ה־ מקיבוצי מאחד קיבוצניק

 דוגמה לי ״יש שומר־הצעיר.
 הח״כ. לו אמר עבורך,״ ביתית

 של דומה ששיטה לו הזכיר וייס
 נשיא־ מתחלפים שבה רוטציה,
 מונהגת שנה בכל וסגנו המדינה

הסוציאליסטית. ביוגוסלביה גם
 בחיפה השבוע מסיבת ■

 החדשה, יונס במיסעדת נערכה
 בעיר, פנורמה ברחוב שנפתחה

 הצגת בכורת אחרי נערכה והיא
 של תהיה לא טרויה מילחמת
 נשפך היין החיפאי. התיאטרון

 המים אל הצופה במיסעדה כמים
 ואת המיפרץ, של התכולים

 ,15 בן חיפאי צעיר גנב ההצגה
יפה״התואר, וילנסקי עופר

 הבימה על בהצגה. המופיע
סיגל. אחותו, גם מופיעה

 מיכאל ההצגה בימאי ■
 להלך מרבה ,גורביץ (״מיקי״)
 לצעוד נוהג הוא חיפה. ברחובות

 כדי קילומטרים, כמה יום יום
 ומסרב גיזרתו, על לשמור

 חברים לו שמציעים לטרמפים
 במקומות צועד אותו הפוגשים

בעיר.
 ההצגה תוכניית עטיפת ■
 מודפסים ביותר. מקורית היא

 רוט־ יעקב של שירים עליה
 בנושא עמיחי ויהודה בליט

לערבית. שתורגמו השלום,

 מרדד, יוני חגג פעמיים ■
 ביותר הוותיק הדיסקוטק בעל

 חתונתו. את בודגה. בתל־אביב,
 את שנה לפני הכיר מרדר

 מאנגליה, יהודיה נתן, שירלי
 האמריקאים עם ביחד שעבדה
 בנגב. שדות־התעופה בבניית
 ושם לאנגליה, עימה נסע מרדר

את מלא. דתי בטקס התחתן


