
 מחזיקה העיתונאית שלם, בנכד מילואים עשה דינ1ה
הכרת נהו שעל בגבול וק מניו והאלוף סכין בתיקה

 אצל וקשה ארוך היה מה ■
 בית־ לא. הסיגר? גרוסר? פסח
היסודי! הספר
 עונש־ למען נלהב בנאום ■
 גאולה התחיה ח״ב נסחפה מוות
 בעונש די ״לא ואמרה: כהן

 אבל חיוני, הוא אותו, צריך מוות.
 ח״ב אותה שאל מספיק." לא זה

 עוד ״מה דמון: חיים העבודה
אותו?" ולאכול לבשל רוצה? את

 ני־ משה המשפטים, שר ■
 את הבין לא שהוא טען סיס,
 אל עבד ח״ב העיר כהן. דיברי

מת ״היא דראושה: ווהאב
דם." ועוד דם ועוד לדם כוונת
ישראלים שגרירים מיפגש ■

 ארצות־ שגריר של בביתו נערך
 הוא לואים. 00 בארץ, הברית
 האורחים קבוצת בפני הקרין

הצי הטלוויזיונית בסידרה פרק
 שמנחה והיהודים, וויליזציה

ה מדינת הפרק, אבן. אבא
 יהודי בתולדות העוסק זהב,

 בפני גם הוקרן ארצות־הברית,
 בעבר ששירתו שגרירים שלושה

 הר״ אברהם אבן, בוושינגטון:
 הסידרה דיניץ. ושימחה מן

 תוקרן אבן של הפופולארית
 אל מחוף ',85 שנת בתחילת שוב,
חוף.

 הרי שינוי יחול לא אם ■
 צמרת תנפוש הקרוב שבקיץ

פ שימעון בנהריה. הממשלה

 גרוס, למשה הבטיח כבר רם
 בעיר, קרלטון מלון מבעלי
 שר־התיירות אצלו. יתארח שהוא

 כל זאת עושה שריר אברהם
 הודיע כבר שעבר ובשבוע שנה,
 בקיץ, יבוא שהוא לוי דויד השר

 לוי למלון. מישפחתו, כל עם
 בשבת המלון באולם הירצה

 בשעת תנועתי. בכנס שעברה
הת הוא מאוחרת מאוד לילה
שד אחר לבית־שאן, לשוב עקש

 לישון גרוס של הצעתו את חה
הלילה. באותו במלון

הכל הכתבים בקהילת ■
 מיק־ אחת כתבת רק יש כליים
שקל. גליה היא הלא צועית,

ך מ ן  בא הוא כאלה. בהופעות ממושכת הימנעות אחרי מיפלגתי, בכנס השבוע הופיע ך1ך
114  בבית לאולם ובכניסה חבר הוא שבה הליברלית, המיפלגה מרכז לישיבת 11 1 ^1/ □1/

 של שועדת־מישנה אחרי מרוצה השבוע היה סבידור אחרת. מרכז מחברת קל לליטוף זכה ציוני״אמריקה
 המיפלגה שחברי לשעבר, הכנסת יו״ר סבידור, לשלו. הצמוד לרכב הנחות מתן לו אישרה ועדת״הכנסת

שר״האוצר. של נאומו את לשמוע בדרכו רבות, ללחיצות-ידיים הפעם זכה מהכנסת, אותו הדיחו הליברלית

ש1ך *1111 י* ן  בפני ויצו מגבית כיו״ר הופעתו לפני ישראל, ויצו יו׳ר תקוע, רות את לנשק עומד ך
11# | שיו״ר אחרי רק לאתגר נענה שהוא במיפגש סיפר הורביץ התנועה. פעילות ן ■1 1111 \

 שיקבל ממנו וביקשה אחד בחדר איתו נסגרה שר״האוצר, של אשתו מודעי, מיכל ויצו, של העולמית ההנהלה
 הורביץ בין לנשים. הורביץ הסביר לא!" ואומר אחד בחדר מיכל עם הנמצא גבר לדמיין .נסו התפקיד. את

תקוע. יוסף באו״ם, ישראל שגריר שהיה מי של רעייתו היא תקוע גלזר. הלנה הכספים, אספנית מציצה ותקוע

 היא או המשמר. בעל הכותבת
 של פסבדונים זהו אשה. איננה
 (״ליי- אליעזר הכלכלי הכתב

פני־גיל■ זי״>
אי (״מיקי")מיכאל ח"כ ■
 לשירות־ לצאת חייב אינו תן,

 אך לכנסת. שנבחר מאז מילואים
 החליט הוא החרות תנועת כחבר
 אבל המדים, את ללבוש זאת בכל
ביחי המוצב איתן, רב. לזמן לא
 ארבע כבר ששירתה קרבית, דה

מהשי השתחרר בלבנון, פעמים
 בגלל האחרונה בפעם בצפון רות

 בתנועת הפנימיות הבחירות
 שבועות שלושה לפני החרות.

 כאיש־מיפ־ לשירות גויים הוא
 בכפר להפגיז נסע ולמחרת קדה,

 דר־ ח״כ של ביתו מול איכסל,
 שאחרי־כן הראשון ביום אושה.

 יוצא שהוא הודיע שוב, התייצב
 יכלו יומיים וכעבור לשמירה

 השתתף שהוא לקרוא חבריו
תו בהפגנת ביותר פעיל באופן

 המיב־ הריסת נגד שלם כפר שבי
אחרי במקום. הלא־חוקיים נים
 לשירות האחרון ביום שב הוא כן

חבריו. כל עם להשתחרר כדי
ש עדי, נירה השחקנית ■
הע מסמר היתה בתשובה, חזרה

הש־ ,חרדיות נשים שאירגנו רב

רו שבה שבועיים לפני עצמית.
 תל־אביב בצפון לדירתה תם

 היא מולה. ואונן גבר עמד ובפתח
 שיסתלק, עליו צרחה נבהלה, לא

 בקירבת־ שהיה גזר־עץ הרימה
 אליה הצטרפו אחריו. ורצה מקום

 כן לפני שחששו שכנים, זוג
 אקדח ובידו רץ הבעל מפניו.
 בסכין־מיט־ בידה אחזה והאשה

 נעלם הזר שהגבר אחרי בח.
 ישוב הוא שאם רותם החליטה

 בקלות, לברוח לו תיתן לא היא
להצ החליטה זאת להבטיח וכדי
בסכין. טייד
 שאול המחוזי השופט ■

 לחופשה. בקרוב יוצא אלוני
מת בית־המישפט במיסדרונות

 את ינצל בוודאי שהוא לחשים
לי בתחביבו: להתעמקות זמנו
הבלשנות. מודי
 משה הדרום, פיקוד אלוף ■

 ידוע (״בריל״). בר־כובבא.
מתבד ולכן הניציות בדיעותיו

 צבאי שבאימון חשבונו על חים
 לכר נתן הוא מכבר לא שנערך

 הוא שבו ברכב. בשטח. ביטוי אף
 תשומת־ את הנהג העיר נסע.
 את חוצים שהם האלוף של ליבו

 ״כאן בר־כוכבא: העיר הגבול.
ושאל: לסגנו ופנה גבול!" אין
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 נופלת אינה היפהפיה נעמי בן־אמוץ. דן לשעבר, ובעלה בתיה
 הארץ במרכז במושב מתגוררות והבת אפולו בתיה מאימה. ביופייה

לנעלים. במיפעל בעבודה גם אלא בציור, רק עוסקת לא והאם

 בתל- גן־אורנים באולם בוע,
 לבית־ קודש ושהכנסותיו אביב,
 חסידי של בבני־ברק, לבנות ספר
 ל־ גרמה עדי אבל מבאלז. הרבי

 בתחילת תיקשורתית שערוריה
 הזמינה האולם .הנהלת הערב.

כש ועיתונאים. צלמים לאירוע
 נעלמה. היא אותם, ראתה עדי

 שהיא למארגנים מסרה אחר־כך
 אני באולם ישבו אם תופיע לא

 אחר הוצאו הללו שי־תיקשורת.
 הסכימה אז ורק מהאולם כבוד

 הצטלמה אף שבעבר השחקנית,
 בפני תיארה עדי לדבר. בעירום.
בת חזרתה שלבי את הנוכחות

הג האירוע שזהו וסיפרה שובה
בחייה. ביותר דול

 הכתבת מהלכת באחרונה ■
 אירית מעריב, של היפה

גדו סכין־מטבח ובתיקה רותם,
 אירועי את המסקרת רותם, לה.

ל החליטה בתל־אביב, הלילה
הגנה לצורכי סכין עימה קחת

 ״על הסגן: השיב הגבול?" ״היכן
הפרת." נהר

 מיפלגת־ ביטלה מכבר לא ■
 שהיא הדיבה תביעת את העבודה
 רוני שר־החוץ, סגן נגד הגישה

 אותה שהאשים אחרי מילוא,
 לא־חוקי באופן בקבלת־כספים

המ לוינסון יעקוב באמצעות
 משהו עושה לוינסון השם נוח.

 טילפן רב לא זמן לפני למילוא.
 עצמו והציג למצודה, מישהו

 לוינסון. כדויד סגן־השר בפני
 בבדיחות־הדעת: מילוא העיר
 כל כאן. קורה מה מבין לא ״אני
לוינסון." לדויד הופך לוי דויד
ער גלגלים על סילווסטר ■

התי של גטו, ההצגה שחקני כו
 בליל חיפה. העירוני אטרון

 הציגו החדשה האזרחית השנה
 יהושע של מחזהו משתתפי

בדר ירושלים. בתיאטרון סובול
 יין בקבוקי פתחו הם לצפון כם

ואכלו, ששתו ואחרי באוטובוס,

ה העולם16 2471 הז


