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פ שימעון שווה כמה ■
 כך, דולר. 2000מ־ פחות רם?

 כשהתארח בבירת־הנגב. לפחות,
ב בבאר־שבע, ראש־הממשלה

 את נתן הוא השבוע, תחילת
 לארוחת־ שמו ואת חסותו

 קודש היו שהכנסותיה צהריים,
ה העירוני. השח־מת למועדון
 והמארגנים דלות היו תוצאות

 בקושי הכרטיסים ממכירת פדו
שקלים. וחצי מיליון

 אלי הרצליה, עיריית ראש ■
 שיוסי כך על רגז לנדאו,
 מילואים לשירות יצא שריד
 (״מו־ משה המראיין בלבנון.
 של־ לו הזכיר טימור שיק״)
 ולכן בראייה בעיות יש שריד

כ אותו שהעסיקו הופתע הוא
 מרכז חבר לנדאו, הגיב נהג.

 איננה ״בעייתו החרות: תנועת
הפו אם כי הפיסית, הראייה
ליטית.״

 טימור, של אחר מרואיין ■
היה בהרצליה, אכדיה דן במלון

 י עבו משני והח״ב ראש־העיריה
 בידו, כשהציור כפות־המאזניים.

עבו על וסיפר לבימה הוזמן הוא
דתו.
 קדם־ה־ תחרות ערב ■

 שבח הפרופסור עשה אירוויזיון
 הזמר של בשמו שימוש וייס
 תיזה להוכיח כדי כהן, יזהר

 לכנסת, עמיתו לגבי פוליטית
 ״כמו דראושה. עבד־אל־והאב

 קנה א־ב־ני־בי, בשירו יזהר
 בשעה עולמו את דראושה

 שב כך ואחר לקפריסין, בטיסה
 ארבעה כעבור הנשיה.״ לתהום

 בקדם־האירוויזיון כהן זכה ימים
הנשיה. מתהום ועלה
 ובלפור הרצל התאומים ■

 לעת ומשוררים סופרים חקק,
 שיגרו התחיה, מפעילי מצוא,
 הם הסופרים. אגודת לחברי פניה

 בהם. שיבחרו מהנמענים ביקשו
 כדי כאילו הקרובות. בבחירות
 דיעותיהם גלולת את להמתיק

רצוי כי הסבירו הפוליטיות,

 אבי הירושלמי עורך־הרין אמר
לד מתחיל כבר ״הוא ברדוגו:

דן.״ אורי כמו בר
 אלי הירושלמי הצלם ■

מהת הופתע לא הרשקוביץ
לב בררום מיטען־הצד פוצצות

 — עיתונאים של כשמכונית נון,
 עברה — מאנגליה זרים כתבים

ה מסוכנות הרשקוביץ, במקום.
 בהלצה אמר ,77 זום צילום

 על־ידי בוודאי אורגן שהמיטען
 לסי־ להוכיח שרצה דובר־צה״ל,

 הם רק שלא האמריקאי, בי־אס
בלבנון. במילחמה נפגעים

 מסי־ נערכה במיקרה לא ■
 של הראשונה בת־העיתונאים

 יושב־ראש מור, (״דודו״) דויד
חב של החדש מועצת־המנהלים

 בבאר־ דווקא ופיתוח, שיכון רת
 ארבע בת מסורת זוהי שבע.
 של קודמו אותה הנהיג שנים.

 מצא, יהושע בתפקיד, מור
 נאלץ לכנסת שנבחר שאחרי
הממשלתית. החברה את לעזוב

 מסורת, זו גם אגד. של נוספת,
 טלמור, גידעון אחראי שלה
 ב־ שהוא הקואופרטיב, דובר

העיר. תושב גם מיקרה
ה בצפון לוחות־המודעות ■
 רשות־ של במודעות מלאות ארץ

 הקלטה על המבשרות השידור,
 עופרה הזמרת עם חגיגית
 השלישי ביום ההקלטה, חזה.

 יום־ לתוכניות מיועדת השבוע,
 וחזה הטלוויזיה, של העצמאות

 כאחת להופיע אמורה היתה
 שרון. שרל׳ה אצל המתארחות

 על־ידי ניתן למופע האישור
 כי ידע שלא אלוני, בצלאל

 בדיוק הוא בצפון הצילומים יום
 בטלוויזיה חזה תופיע שבו היום

 יצאה חזה חי. בשידור ההולנדית,
תש לא והיא לאירופה השבוע

בתוכנית. תתף
 נספח־העבו־ חדד, עמום ■
 סופר בעבר שהיה בניו־יורק, דה

 בתקופת זכה בקריית־גת, הארץ
וה־ שר־העבודה נוספת. כהונה

 ברעם: עוזי העכורה מזכ״ל
ש מבורא־עולם מבקש ״הייתי
 השנה." כל מרור מאכילת יצילנו

 ״...שעם הכהן: מנחם הרב ח"כ
 ואילו לגנוב.״ יפסיק ישראל

 היה לא וירשובסקי מרדכי
 ״הייתי האפיקומן: את מחזיר

 כי עצמו, באפיקומן מסתפק
 יש ערך איזה — הנוכחי במצב

אחרים?" לדברים
מש המודיעין קהילת ■

 דירקטריון ישיבות על תלטת
הא המנכ״ל, חברת־החשמל.

 לשעבר חופי, יצחק (מיל') לוף
מיו לתפקידים המוסד ראש

 לזריקת מכבר לא זכה חדים,
 (מיל׳) האלוף כאשר עידוד,

 ראש לשעבר שגיא, יהושע
 הדירקטריון. לחבר מונה אמ״ן,
 .* למינויו השניים ממתינים עתה
 גיבלי בנימין ומיל׳) אל״מ של

 היה הוא הדירקטריון. כיו״ר
 הביש, העסק בתקופת איש־אמ״ן

.50ה־ שנות בתחילת

החרות, בתנועת וספורטאים דוגמניות לאמנים, המחלקה ראשניק צביקה
 של הבחירות מערכת של החגיגי הפתיחה לכינוס השבוע בא

 המקומית המועצה ראש עמוד, שאול של לצידו ישב (מימין) "פיק להסתדרות. הליכוד
הליכוד במועמד וכמובו. הליכוד. של הפותח ההרכב בדל צפו הם מיגדל״העמדו.

 ניסים, משה שר־המישפטים, דברים. ונשאו הבימה על שהופיעו שמאי, יעקב להסתדרות,
 של תמונתו רק נתלתה הנואמים מאחורי ביותר. מודאג נראה השרים, עמיתיו לצד שישב
 לא אגב, פיק, שם. למצוא היה ניתן לא ז׳בוטינסקי זאב של תמונה הרצל. זאב בנימין

תל־אביב. קולנוע באולם הקידמי החלק את בקושי שמילא הקהל, לפני דברים נשא

.׳י

 הקריקטוריסט במיקרה לגמרי
 לחזות בא הוא פרקש. זאב

 שוקי הצמד של בהופעתם
 בעוד בתו. — פרקש ודורית

 מיהר לנדאו, את טימור'מראיין
את דף־פוליו על לשרטט זאב

ערו — כי.״האמת בהם שיבחרו
 אחד.״ ולא לה, רבים צים
 אריאל שהשר אחרי ■

 של בגליון־החג הכריז שרון
 על יתמודד הוא כי חדשות

הקרובה, בהזדמנות הנהגת־חרות

 מסיבת־עי־ לקיים נהג מצא
 בתחילת הדרומית בעיר תונאים

שנת־תקציב. כל
 מסיבת־העי־ .אחרי יום ■

הוז ופיתוח שיכון של תונאים
למסיבה בבאר־שבע הכתבים מנו
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ק. הצ את לסוויסה מסר דראושה ח״כ בערובה. לשיחרור הכסף את בעצמו לגייס היה יכול לא תנועה,

 את האריך קצב משה רווחה
 תמ״י, איש חדד, של כהונתו

 מלהשמיץ בחו״ל גם פסק שלא
הליכוד. את

 את לשכנע הצליח מי ■
 של נכרתו מילוא, איילת
 בתחרות להשתתף בגין, מנחם

 ז׳ק־ הספרית זוהי מלכת־היופי?
 את המכירה ליכטנשטיין, לין

 הפיה, אמה בזכות הצעירה
 ליכטנשטיין אצלה. המסתפרת

 והצליחה הצעירה, על לחצה
 עשרה להוריד אותה לשכנע

 ממישקלה. מיותרים קילוגרם
 בוקר מדי עתה מתעמלת איילת

לתחרות. בקוצר־רוח וממתינה
 אילו מבקש היית ״מה ■

 את הפסח בליל לגנוב הצלחת
 פנו זו בשאלה האפיקומן?"

והתשו שונים, לאישים מדבר
 מבד־ היו שקיבלו השונות בות
 אולמרט אהוד מאוד. חות

 מבקש ״הייתי אמר: מלע״ם
 אותנו שתחזיר מכונת־זמן לקבל

להת יהיה שאפשר כדי ,1948ל־
 קופמן חיים מחדש.״ הכל חיל

 לחזור מוכן ״הייתי אמר: מחרות
 אילו נוספת, פעם חיי מסלול על

 את פעם עוד לחיות לי ניתן
 סגן־ שבדרך.״ המדינה תקופת

 ״הייתי ענה: פרוש מנחם השר
 אפילו יבוא. שהמשיח מבקש

 הי־ האחדות־הלאומית ממשלת
הצרות." מכל אז נחלצת תה

 * מי־ ליהודה לו עזרו לא ■
 חברת של הכללי החשב לוא,

 שהוא הטענות כל החשמל
 נקרא הוא חשוב. דיון באמצע
ה למנכ״ל ולגשת הכל לעזוב
 מילוא כשנכנס חופי. הברה,
 הבהילות. פשר מה הבין לחדר,

 של בחדרו לו ערכה מזכירתו
 , לרגל מסיבת־הפתעה המנכ״ל

 נכחו בחדר .50ה־ הולדתו יום
 ״ חופי את ששמעו בכירי־החברה,

 קורה מה ״תיראו לחשב: אומר
 בן נהיה כבר צוציק כל — היום

50":
 כהן־ שרה חושבת מה ■

 של בתשובה החזרה על אורגד
 נשואה, היום שהיא אורלי, בתה,

בהת ומתגוררת לשניים אם
► של סמל ״זה בית־אל? ►נחלות
שפני בראיון תון חו  היומי ?עי

 כהן־אורגק סיפרה שבת ערב
 יגאל ח״כ בעלה, עם המתגוררת

ארי בהתנחלות כהן־אורגד,
 החל בתה אצל המהפך כי אל,

 כפעילת השתתפה היא .15 בגיל
 הנסיגה נגד בהפגנות בית״ר

 אז .1975 בשנת מסיני החלקית
ה שרוב לגלות הופתעה היא

 את ששילבו דתיים, הם מפגינים
 עם השלמה ארץ־ישראל חזון

 מיצ־ מקיימת ״כשהחלה הדת,
 ״חשבנו כהן־אורגד, אמרה וות,״
 שהבת התנגדה היא יחלוף." שזה

במעון־מאיר ללימודים תעבור
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