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שיר איזו ,וגזר חסה נגד צו־מניעה  ן^פןר־
תמסתת שפמים של ורוטציה הרגליים ביז ר

נחשפו ־ר מה עלילות ■
של צאתו ב לראשונה השבוע

יחזקאל רחובו עיריית ראש
:פר־ביל״ו, שדיבר החמלך,
מיפלגת־ עי לעירו, הסמוך

עם נמנה  שה החדשה המרכז
מקימיה.

חסקין׳ יגא בן־המושב
.גיאוגרפיה ענף־ ראש שהיה

ו960ב־ שכ: גילה בצה״ל,
ש״הרמלך חברים עם התערב

וילך העיר, ראש אחד יום יהיה
 פו־ עודד בפוליטיקה." רחוק

 כפר־ביל״ו. מוותיקי לישציוק,
 זו בהתערבות שהפסיד הודה

 המופתע הרמלך ויסקי. בקבוק
 רק ״לא עודד: את לנחם מיהר

חוד ,1978ב־ גם — 1960ב־
 גם הייתי שנבחרתי, לפני שיים

 הרמלך בהתערבות:״ מפסיד אני
 קופת־חולים מנכ״ל אז היה

 החיים מן מנותק והיה מאוחדת
 הופתע הוא לבן הפוליטיים.

 ארליך שימחה כאשר מאוד
הליב מנהיג אז שהיה המנוח,
 ממנו וביקש אליו פנה רלים.

 ראש תפקיד על 'שיתמודד
העיריה.

 הציג שהוא גילה הרמלך ■
אולטימטי דרישות 1 ן לארליך

 נסתם שבכך משוכנע והיה ביות,
 השיב ארליך ההצעה. על הגולל
הד ולגבי עשר, על רק בחיוב
 שנמשכו קשיים, היו 11 ה־ רישה

 התעקש הרמלך אך רב. זמן
 בראשיהרשימה יעמוד לא שהוא

 יהיה בה המועמדים אחד אם
 ראש-העיריה רסטמן, שמואל

 על למישפט שעמד הקודם,
 זה שתנאי אחרי שוחד. קבלת

 להצגת הפתח נפתח התקבל,
 של לזכייתו וגם מועמדותו,

 — ויסקי בבקבוק חסקין
שנה. 18 לו שהמתין הבקבוק

 מתקוטטים כבר ובינתיים, ■
 על החדשה במיפלגת־המרכז

 הוא הנוכחי הלהיט תפקידים.
 שני הועלו המזכיר. מישרת
 ליכוד ח״ב מועמדים: של שמות

 וראש יצחקי, יצחק לשעבר
 הד״ר לשעבר רמת־גן עיריית

 עתה העושה פלד, ישראל
הסוכ מטעם בצרפת בשליחות

לש מתנגד דילצין אריה נות.
 יזכו לא כנראה הם ולכן ניים,

בתפקיד.
 רפי סיפר בערב־ראיונות ■

 איך סיעת־המערך, ראש אדרי,
 ב־ עוד למיפלגת־העבודה. הגיע

 הוא ,11 בן כשהיה מארוקו,
שהצ ,15 בת שכנה אחרי נמשך
 הלך הוא לתנועת־הבונים. טרפה

 המקורבת זו, לתנועה אחריה
המ התלוצץ למיפלגת־העבודה.

 אז כבר ״מה, יבין: חיים ראיין.
בשכנות?" התעניינת

 מרים השופטת אל ■
 ואברהם ג׳ודי הובאו פורת

 שנעצרו טיבעוניים אבן־חן,
 כרופאים. התחזות של בחשד
 צו־מניעה, להוציא ביקש התובע

 במתן להמשיך עליהם שיאסור
 ללקוחותיהם. תזונתיות עצות

הבק את בדחותה פורת, העירה
מאכי מת לא עוד אחד ״אף שה:
גזר!" או חסה לת

 רואיין אבן־חן הזוג גם ■
 כאשר יבין. חיים על־ידי השבוע

 כארוחת־ לאכול לקהל יעצו
 כפות בשתי מעורב גרנולה בוקר

 זה ״את יבין: הגיב לבן, של
אתם!" תאכלו

 בנו ,16ה־ בן נאמן טל ■
 מנכ״ל נאמן, יגאל של

 בגלל אביו עם רב תדיראן,
 אחר־ אבל הפוליטיות. דיעותיו

 — השניים בין הבנה נוצרה כך
 הכיר שאביו משום הבן. לדעת

רחב מושג היא שדמוקרטיה בכך

 לחדשות■ בלעדי בראיון ביותר.
 מראשי הצעיר, סיפר יהוד

 הגיע כיצד כך, של הנוער תנועת
 נאמן בהנא. במאיר לתמיכה
 בבית־ הלומד בן־סביון הצעיר,
 בראשון־לציון, הפתוח הספר
הגיע האחרונות שבבחירות טוען

 לבוא אפשרות לו ואין מישפטית
עורך־דין. עם במגע
 יגאל תיק ללא השר ■

הכל של נביא־הזעם הורםיץ,
 שבכל ניבא הישראלית, כלה

 הבאים בחודשים צפויה מיקרה
— בתקציב יקצצו ״אם פריחה.

 מהגן שב שחר בנו שונים:
 סיפרה הגננת כי להוריו ודיווח

 בין בולבול יש שלבנים
 המילון, את פתח האב הרגליים.

 שמה הוא שבולבול לבנו הראה
 אל עימו הלך ציפור־שיר, של

את שתתקן ממנה וביקש הגננת

 בשני בבוקר שבת בימי הנערך
אחרים. מוקדים

ל מייחל דנציג איתן ■
 את להנחות אליו שיפנו רגע

המח למסיבה, סיבה התוכנית
 לו ויש קבוע, מנחה עדיין פשת

שהתפקיד להאמין טובות סיבות

 הבכורה אורחי היו משמאל), (למעלה ג7ה״ בן אורי ובנם ביילין הלנה
 גם השבוע. שהתקיימה הבימה, בתיאטרון הראשון מתיא המלך של

בנות״דודו. שתי עם לבכורה בא (למטה) הורביץ יגאל בלי־תיק השר

עצמה.
הוזמן קריסטל חנן הד״ר ■
 עם להתעמת כדי ראיונות לערב

 יושב־ אבן. אםא העבודה ח״כ
 של ועדת־חוץ־וביטחון ראש

 מילא ואז הופיע, לא הכנסת
 הוא — מקומו את גם קריסטל

 כשהוא והמרואיין, המראיין היה
 של קולו את להפליא מחקה

, אבוי
 ראש סגן וולדך, נתן ■

 האגף ומנהל תל־אביב, עיריית
 החליט בעיריה, ולחינוך לתרבות
 בקרוב הדתיים. עם גם להיטיב

 לחוב־ עונג־שבת בהנהגת יוחל
 במוצאי־ שיתקיים שי־כיפות,

 וולוך לבנים. יד בבית שבת
 שכל ייתכן אך בכך, מודה אינו

 במאבק הפוגה היא מבקש שהוא
תרבות, שבת נגד הדתיים

 סיפר מידותיו. לפי בדיוק תפור
 בעל הוותיק, המנחה השבוע

 מאות רצופה, הופעה שנות עשר
 ראיו־ שעות ואלפי מרואיינים

 התמנותו אחרי וחצי ״חודש נות:
 מנהל לתפקיד בראל יוסך של

בתי איתו, נפגשתי הטלוויזיה
 הוועד־ מחברי אחד עם אום

 נכח בירושלים בשיחה המנהל.
 משולם. יוסי הבימאי, גם

 רציני מועמד שאני לי נאמר
 ושיש טלוויזיה, תוכנית להנחות

 — האחרים על נוסף יתרון לי
 באותו המסך. על חדשות פנים

בטל פיטורים על דיברו זמן
 לקבל שלא לחץ והוועד וויזיה,
הוותי הפנים כי חדשות, פנים
 נפגשתי מאונס. מובטלות קות

 פורת, אורי עם גם אחר־כך
בתיווכו רשות־השידור, מנכ״ל

 משה השר אביו, של בידו מחזיק וחצי 4ה־ בןקצב בועז
 6ה״ בן ישראל אחיו צועד כשמאחוריו קצב,

התובעת אשתו, ביילין, יוסי הממשלה, מזכיר כמו הם, מימין). (למעלה

 הדמוקרטיה בשם כי למסקנה
 ולכן כהנא, של פיו את חסמו
 ולתמוך להתגייס צורך ראה הוא
בו.

 בתי־הסוהר שירות לנציב ■
 שישה בארץ בבתי־הכלא יש

 של אחים הם אין תאומים. אחים
 — שלקשר־שם אלא קשר־דם,

 לשלו: הזהה שם נושאים כולם
 מכבר. לא סוויסה. רפי

 לו אמר מהם. אחד עם כשנפגש
 על תשמור כאן, ״לפחות הנציב:
שלנו." הכבוד
 ששיח־ בטוח אגב, סוויסה, ■

 מתעכב הצרפתי מהכלא בנו רור
 שירות נציב שהוא משום דווקא

בתי־הסוהר.
 הצעת־החוק על הדיונים ■

 שמות־חשודים פירסום לאיסור
 יורם פרשת את לרבים הזכירה

 11 לפני שהתרחשה ביכונסקי,
 באחרונה נזכר ידי אביו שנה.

 ״הכל הצעת־החוק. אגב בעניין,
 .1974 בדצמבר 24ב־ התחיל

 ש־ ובשעה במקום התייצב יורם
קי בערב לו. הורתה המישטרה

 שהוא מהמישטרה טלפון בלתי
 למיש־ נסעתי למחרת מעוכב.

צמ אברהם ופקד טרת־חיפה,
 בעיה זו ,תיראה, לי; אמר רת
 יהיה תדאג, אל ימים, כמה של

 ביקש האב ביכונסקי בסדר."
סיר המישטרה עורך־דין, להביא

 ואחרי פיה, את הימרה הוא בה.
 שבנו להדליף דאג ימים כמה

 החיילת את שרצח בחשד נעצר
 ה־ בתגובה.טענה הלר. רחל

ביטחו בבעיה שמדובר מישטרה
 של מפיו לאב נודע כך — נית

ש בחיפה, בית־המישפט פקיד
 צו־ את להראות בתוקף סירב

 ועד לבג״ץ, עתר האב המעצר.
 לראות לעורכי־הדין הותר לדיון

 עימו. לשוחח מבלי אך יורם, את
 התירה בבג״ץ, התקפלה המדינה

 שהשופט אחרי השם, פירסום את
 ברנזון צבי לשעבר העליון

 השיטה על חריפה ביקורת מתח
שא לכך הגורמת המישטרתית

הגנה כל ממנו נשללת נעלם, דם

 ואם כלכלית. לפריחה יביא זה
 לכולנו תהיה — יקצצו לא

הגוף." על פריחה
 דנציג איתן המראיין ■
 לובלסקי, מאשה את ראיין

 דעתה מה ושאל נעמת, מזכ״לית
 נעמת בירחון שפורסם הסקר על
 הזכיר הוא הנשית. האורגזמה על
 שאליהן מהנשים אחוז 90 כי לה
 להשתתף סירבו החוקרות פנו

 היא אם לדעת וביקש בסקר,
 לרוב או האמיץ למיעוט שייכת

וענ הסמיקה לובלסקי הביישן.
הא לעשרת משתייכת ״אני תה:

עו הייתי אליי, פנו אילו חוזים.
ומסמיקה." נה

 הודם, כועז לסכסולוג ■
 מארצות־הברית, באחרונה ששב

 שבה לדרך ביקורתית גישה יש
בנושאי־מין בארץ מלמדים
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