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שצירשקי? בתום? נד - ברוד חת11 קטן מטזהימנהליט׳
? ממנת־האמת תשרוף מי של מוחו את ? סורים ? לובים

 יושב־ראש אבן, אבא ■
הכנ של והביטחון ועדת־החוץ

 מפו־ היה שהוא השבוע גילה סת,
 ראש־הממ־ את כשראה מאוד חד

 וממלא- פרס שימעון שלה
 ממתינים שמיר יצחק מקומו

ליציא בן־גוריון־ בנמל־התעופה
הקטן מטוס־המנהלים מתוך תו

אבן שצ׳רנסקי. אנטולי של
 בבדיחות־הדעת השבוע סיפר

ה המטוס יירוט כישלון שאחרי
 שבמקום לרגע, חשש הוא לובי

 ממטוס־המנה־ יגיחו אסיר־ציון
 האווירית התעשיה של לים

נמ שלא אירגוני־הסירוב, ראשי
שעבר. בשבוע הלובי במטוס צאו

 סויסה־הבן דויד. בנו, כלוא
 אם אלה, בימים להשתחרר עומד
 הכסף סכום את לגייס האב יצליח

 לתקופת- בתוספת נקנס, שבו
 לגונדר, עליו. שנגזרה המאסר
 מרכושו ניכר חלק הפסיד שכבר

 אין לבנו, מישפטי סיוע לטובת
סדר־גודל באיזה מושג של שמץ י
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צפריר. ציון צילם: ■ המינוס. מדד ינואר, לחודש ההיסטורי המדד של פירסומו שלפני בערב היה זה היה.

 המשתייכים המישלחת, מחברי
להיכ זכו לא למיפלגת־העבודה,

 ברשימה הריאלים במקומות לל
 שהרשימה מפני ,11ה־ לכנסת
 במארוקו. שהייתם בעת נחתמה

 חווה גם נכללו זאת במישלחת
י לפני משנכנס, יערי. ואהוד

 אבו־ שבכלא לתאה אחדים, מים
 גדולה. התרגשות נוצרה כביר,
 ומילמלה: בזרועותיו בכתה יערי
בעי לך להביט יכולה לא ״אני

ניים!״
 בלונדון נולד במזל־טוב ■
 לרב־הח״כ במיספר תשיעי נכד

 לציין ראוי שפירא. אברהם
 ולא בלונדון התרחש שהאירוע

 אחדים פרסומים שכן בניו־יורק,
חשו בנקודה הציבור את היטעו

הרב. את הרגיז והדבר זאת בה
 במליאת־ השני היום בתום ■

 הלינקולן מכונית זינקה הכנסת
 מרכז לעבר ודהרה שפירא של

 נעצרה ברמזור ירושלים. העיר
 מכונית המפוארת מכוניתו ליד

בעיתו עמוסה שהיתה נוספת,
 בחורה ביניהם ודוברים, נאים
מכו חלון את פתח שפירא אחת.
 ״אני באצבעו: לעברם ונופף ניתו

אתכם...״ שראיתי בעיתון אכתוב
,וה השניה אשתו איה, ■

 דויד הפירסומאי של צעירה
 לדבר שאין מאמינה אדמון,
 ארמון, לידתו. טרם בתינוק
 החודש בסוף פורחת הנראית
בדרי מצפה להריונה, השביעי

 עוד המתוח בעלה בהשראת כות,
 המשמח. המאורע לקראת יותר,

 השניים מעזים אין בינתיים,
בנושא. הדיבור את להרחיב

 לידסקי צבי המישפטן ■
פלי לקוחות הרבה כבר ייצג

כמו עקשן בלקוח אך ליים,

 כשנשאל דיעותיו. גם נשתנו כך
 חל־ אמנון הד״ר על דעתו מה

^ כדי למישטרה שפנה צל, ת  ל
 של רוצחיה גילוי בעניין סיוע
 עצור, עצמו ומצא קדמי, הדם
 רובד היום שהוא הולר, ענה

 ״אני מישרד־העבודה־והרווחה:
 לעצמי עצה זמן הרבה כבר נותן
 1אח בצד שוטר רואה כשאני —
 לצד מייד עובר אני הרחוב, של

השני.״
טל קיבלה לוטי מאדם ■

בהו אותה שראה מאלמוני, פון
 ושאג הבימה, על מעורטלת פעה

 ע־, ״נדלקתי האפרכסת: לתוך
 ■2אנ ״מה, לו: ענתה לוסי ליו!"

 לכבות אוכל לא אני מכבי־אש?
 מופילה לוסי, מאדם אותך!"

 מינימאלי, בביגוד באופן־קבוע
 ,74 בת היא ראיונות, בערבי

 שנים, עשר זה רוגמנית־ציור
 מדגמנת היא שנים שש ומזה

תו היתה כן לפני לציור. בעירום
 שבו התקף־לב ובעיקבות פרת,

; מיקצועה. את שינתה לקתה
יצחקי, ישראל הזמר ■

 ־4 רבות שנים במשך שהתגורר
הו לסיבוב בקיץ בא אוסטרליה,

 הוא ומאז בארץ קצרצר פעות
̂ן חודשים. שמונה כבר כאן,  הו

 אמו-בת אצל בתל־אביב, מתגורר
 הגי► ליצחקי משמשת האם .82ה־

 גם וכאמרגנית כמזכירה רוש
יחד.
ליאוי" דני לבדרן־חקיין ■
 מסודר מקום־עבודה יש נוב

 בטיפול עוסק הוא היום. בשעות
 ו־ במחנות־צה״ל, בנוער־שוליים

הבדי את רוכש הוא ממטופליו
_ : האקטואליות. חות

בטלווי הרעות הלשונות ■
להחליף עומדים כי מלחשות, זיה

שה פגי
שר ם1ב תי

 ביום שסייר מי כל
 במיסדרונות בערב השני

ש היה יבול לא הכנסת,
 דמותו לפשר לתהות לא

 אברהם הרב של העגולה
 הח״כ״תעשיין שפירא.

 דלת ליד בסבלנות עמד
ו לגברים חדר״הנוחיות

 סוד. אומר בולו המתין,
 פניו על שחלפו עיתונאים

 ועדת״ יושב-ראש של
 ניסו הכנסת של הכספים
בט לשיחה עימו להיכנס

הת פשר את ולברר לה
 שפירא המוזרה. עלומה
באו וסיפר פעולה שיתף

המת מישפחתו על שר
 העולם. קצווי בכל רחבת
 בנחת, מרצה הוא בעוד

 חדד דלת לפתע, נפתחה,
 הגיח ודרכה השרותים

 מודעי. יצחק שר-האוצר,
 שפירא של דיבורו שטף
 פסע והוא כהרף-עין, גווע,

 פינה לעבר מודעי עם
ה לפתח סמוך נסתרת,

 השניים מהכנסת. יציאה
 ארוכה- בשיחה שקעו

 גה- כשעוזריהם, ארוכה,
 כליהם, נושאי ושאר גיהם

הכנ ברחבי מתרוצצים
נו אותם ומחפשים סת

ב נתגלו, לבסוף אשות.
 אחד של האדיבה עזרתו

 ״הנה שהפטיר: הסדרנים,
 המנהלים שני הנה הם,
המדינה!״ של

 מורשת הטלוויזיה סידרת ■
 עד צפו שבה אבן, של בכיכובו

 תוקרן איש, מיליון 100 עתה
 וגרמניה. יפאן בנורווגיה, בקרוב

 דקת־שידור לחצי זכה שלא אבן,
 של תעמולת־הבחירות בתשדירי

מת האחרונות, בבחירות המערך
 הוא זו החמצה בזכות שאולי בדח
הכבי הבינלאומית בהצלחה זכה
. רה.

 אבן נסעו בבוקר בשבת ■
של הוותיק התיאטרון ושחקן

 בר־שביט (״שלימל׳ה״) מה
 בשבת־תר־ משותפת להופעה

 ברע חש בר־שביט בחיפה. בות
 פנתה והמונית הנסיעה במהלך
 בה־ הכרמל. בית־החולים לעבר

 בר־שביט אצל איבחנו דר־המיון
או לאשפז וביקשו התקף־כליות

במ להישאר הסכים לא הוא תו.
 גלולות בבליעת הסתפק קום,
המ בית־רוטשילד. לאולם ורץ

ל שסיים דנציג, איתן ראיין
 לספר והתכוון אבן, את ראיין
הופ אושפז, שבר־שביט לקהל

 מירכתי מציץ אותו לראות תע
הבימה.

 יע־ גד השר דיבר כאשר ■
שיט על המסיבות באחת קובי

 ש־ טען מודעי, יצחק של תו
 כדי גרזן בידו מחזיק שר־האוצר

 גם הוא הזמן באותו אך לקצץ,
 מתכונן הוא שבו במשפך, מחזיק
 יגיע שהליכוד ברגע כסף לשפוך

 הרוטציה. בעיקבות לשילטון
 זה ״אולי הנוכחים: אחד התלוצץ
 בחלקו — חדש מסוג מכשיר
 התחתון ובחלקו גרזן זה העליון

למכ הומצא במקום בו משפך.״
 ״גרפך״(ויש עברי: שם הזה שיר

״גרמש״). הגורסים:
מת סויסה רפי גונדר ■
שם לצרפת, בקרוב לצאת כוון

 שמאה של חגיגה כהנא מאיר של הגיזענים ערכו האומה בנייני בתוךהשבוע תמוש
 שני בין ובזעם. בלהט השפויה ארץ־ישראל אנשי הפגינו בחוץ והסתה.

 הסוסים, גם היו יבוא. שלא מיקרה לכל חם, ובנשק בגאז באלות, מצויידת המישטרה, חצצה המחנות
אבנרי. רחל צילמה: ■ המשונים. בני־האדם רוצים מה הבינו ולא פילוסופי, באופן במהומה שהסתכלו

 הוא אך מדובר, סכום־כסף של
 להשיגו, הכל לעשות מתחייב

תקו לרצות ייאלץ לא שבנו כדי
נוספת. מאסר פת

 לאחרונה דווח בעיתונים ■
סוי שערך ביקור אודות בקצרה

 בעצירה פגש שם באבו־כביר, סה
 במדינה, ביותר המפורסמת

 יותר הרבה הסיפור יערי. חווה
 במישלחת נכלל סויסה מרגש.

 ,1984 במאי שנסעה, המפורסמת
רבים למארוקו. הבחירות, ערב

 מזה נתקל לא באחרונה לו שהיה
 ללקוח הציעה המישטרה רב. זמן

 לידסקי במכונת־אמת. להיבדק
 שיסכים, הלקוח את לשכנע ניסה

 לי תשרוף ״המכונה אמר: הוא אך
 להרגיע גיסה לידסקי המוח!״

 אך כך, זה שאין ולטעון אותו
 ״זה במריו: עמד החשוד העבריין

שלך?״ המוח או שלי המוח
ה הכתב הולר, מייק ■

 ישראל, קול של לשעבר פלילי
ובעיקבות מקום־עבודה, שינה

התוכ כמנחת אליאן יונה את
 פי על זאת סיפורי־בדים. נית

 שיר־ שאול המפיק של חיפושיו
 למיבחני־בד מועמדים אחר רן,

 שירה המועמדים: בין לתוכנית.
שהח גלי־צה״ל, קריינית גרא,
 והצליחה זמנית אליאן את ליפה
מאוד.
 האחראי פסטר, אורי ■

 של להיט־הילדים של לביטויו
 הראשון, מתיא המלך הנימה,

הפופולארית השאלה כי טוען
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