
בי
צ

 
סל

 הזמן, עם חולף הוא אך - יתרון יש לצעירים
פרקליט של ושכרו הממשלה לעזרת סקסולוגית

ץ 1ך1ך |1| י  הבולטות הדמויות אחת היה שר-הפנים, של מקומו את הממלא סגן־השר, \1ך
ו1 # #1 •11 1 היה הכינוס בתל״אביב. בכפר״המכביה הראשון ביום שנעיד חרות פעילי בכינוס \

 הסתודד מילוא המרכז. ממחוז שמיר־ארנס מחנה פעילי כינוס היה בעצם אך אידיאולוגי, אופי בעל
 היה אחר־כך אולמרט. אהוד ח״כ ועם (מימין) מרידור דן ח"כ עם הכינוס לפני העליונה) (בתמונה

 ולמישהו ״הלוואי שאמר: מימין), (בתמונה המיקצועי המפגין שמואלי, יצחק את לשמוע זמן גם לו
פרס. שימעון את בחריפות בכינוס והאשים התקיף מילוא עבר־הירדן." את לכבוש כדי אבר יהיה

 העיקה זה המדינה, של העתיד
בא הם ״נעורים יעקובי: לו ענה
הזמן.״ עם חולף זה אך יתרון, מת

 ח"כ הוא חרוץ חבר־כנסת ■
 בשבת וירשובסקי. מרדכי
ב בבוקר־ראיונות כיכב שעברה

 כותרות וקטף הבימה תיאטרון
 ה־ היועץ של תיפקודו בעניין

ח יוסף לממשלה, מישפטי
 כבר במוצאי־השבת ואילו ריש׳
בסביון אנין־טעם קהל בידר

השנ של למעסיקיהם כמובן תה
 כך כדי עד עימם המזוהים יים,

 ״שחל בכינוי זכה למשל, שרן,
הקטן״.

 מרשה פאר מני המנחה ■
 פרטיים, בערבי־ראיונות לעצמו,

 מהוגן פחות באורח להתבטא
ב הדו־שבועית בתוכניתו מאשר

 שהע־ בערב־ראיונות טלוויזיה.
סקסו ״שאלתי סיפר: השבוע חה

שמיר־פרס הזוג אם ידועה לוגית

 חד־ היתה תשובתה מעמד. יחזיק
הקשי מדוע? לא! — משמעית

התשו לבוא איחרה לא כאן תי.
 התאמה. ביניהם אין כי — בה
 גומר מבני־הזוג שאחד יתכן לא

השני!״ לפני שנתיים
 לשעבר סויסה, רפי ■
 היה לא שרות־בתי״הסוהר, נציב

שה והאחיות מהרופאים מאושר
 רפי את לבקר כשבא קיפוהו,
שנולד התינוק הצעיר, סויסה

פסיכולוגיה

 רעייתו בכר, בליצ׳קה ■
 אברהם הרב של שנה 50 מזה

 חגגה יפו, מכבי של הרב בכר,
 חתונת־הזהב את השלישי ביום

 הנהוגים הצלילים, במקום שלה.
אות״הפתיחה .הושמע בחתונות,

בגרוש

הט של פנורמה המישדר ■
 לאחרונה אירח הבריטית לוויזיה

 .,נורת אוליבר הקולונל את
 ש־ מפני כפוי, אירוח זה היה

 פעולה שיתף לא כמובן, נורת׳,
 שעקבו המצלמות את אהב ולא

מפי גילו התוכנית בגוף אחריו.
 נרתע היה תמיד נורת׳ כי קיה

 הרבה עוד מזרקורי־המצלמות,
 טובה סיבה לו שהיתה לפני

מהן. להתבייש
התרא המישדר במיסגרת ■

 נורת׳. של מאמן־האיגרוף גם יין
 נזכר והסימפאטי הקשיש המאמן

 מתאגרף היה שנורת׳ בנוסטלגיה
 חוץ גבוהה. מוטיבציה בעל טוב,
ב היה ״הוא המאמן, נזכר מזה,
נחמד.״ בחור חברתי, חור

ה לכל ניחן, עצמו נורת׳ ■
 לעומת חזקה. באמביציה ריעות,

 כשהאם־ מאושר הוא אין זאת,
 אחרים. אצל מופיעה ביציה

הפר ״מילחמתו הקרוי במי?!דר,
 נורת׳״, אוליבר קולונל של טית

 כשהוא קצין־המארינס נראה
ב ונוזף מכוניתו מחלון מציץ
 לכם? נמאס ״לא המישדר: כתבי
פעם?״ אף מתייאשים לא אתם
ד כינס הרביעי ביום ■  ג

 המועצה בראש העומד יעקובי,
 חברי־המוע־ את לאומי, לתיכנון

 אמוראי, עדי סגן״השר — צה
 אחרים ונכבדים דולצין אריה

 הנכבד הפורום כל מהסוכנות.
 במשך לדוגמה דיון קיים הזה
 תלמידי־ עשרה לפני יום, חצי

 למען סטודנטים, ושני תיכון
 הדמוקרטיה פועלת איר יראו

 החליפו גם הדיון בתום בישראל.
להד טרח הצעירים אחד חוויות.

 היוזמה של חשיבותה את גיש
זה צעירים ואמר: יוצאת־הדופן,

נע שהופעותיו להסביר וטרח
 הצהרה — אין־כסף חינם שות

 הקהל באהדת אותו שזיכתה
סוערות. ומחיאות־כפיים

 וירשובסקי גם כסף, אגב ■
מיכ מהליכוד חבר־הכנסת וגם
ב עימו שהתראיין איתן, אל

משכורו על נמרצות מחו סביון,
 המ־ הסכום את הנמוכות. תיהם
בק כל־כר נידבו לא הם דוייק
 סחור־סחור. לדבר והירבו לות,

 את וירשובסקי לבסוף משפלט
 — נטו שקלים 2400 — הסכום
 כולל שזה להוסיף איתן מיהר

 והוצאות ודלק אירוח הוצאות
 שבחר מי על החלות נוספות,

נבחר. להיות
מש מגובה שהזדעזע מי ■

 היה נבחרי־האומה של כורותיהם
הישר פרקליטו שפטל, יורם

שפ דמיאניוק. איוואן של אלי
 בע- המרואיינים אחד שהיה טל,

 מחו־ בשקט, ישב רב־הראיונות,
 ברגע ראש. ועד מכף־רגל ייט

הת בסכום, חברי־הכנסת שנקבו
לעו תדהמתו. את להסתיר קשה
 לרמוז אפילו שפטל סירב מתם,
 שהוא שכר־הטירחה גובה מהו

ההגנה. תמורת מקבל
הש טיפס סלע אביאם ■
הקו שמו החדשות. לראש בוע
גדו יותר כותרות תופס היה דם

 סלוויו־ באורכן: לפחות לות,
 בסיס מפקד של מוצאו טיצקי.
חיפאי. הוא החדש תל־נוף

 של הנמרץ עוזרו רן, ירה ■
 עם בידידות נפגש שחל, משה

 שימעון של רוברו סביר, אורי
 המדיני הפרשן אליהם פנה פרס.
פר היתה ״מתי קריסטל: חנן
 שוחח- לא הרי מאז השב״ב? שת
הי הכוונה בידידות!״ כל־כן־ תם

 הופיע הרביעי ביום •
 קהל לפני פרס שימעון

 במליאת- מהרגיל גדול
 כללה ההופעה הכנסת.

נש בלתי חילופי־דברים
 רוני סגן־השר עם כחים

 הוציאו מזה חוץ מילוא.
 או'ל־ אהוד התלמיד את

אפילו . מהכיתה, מרט

פרם
אגו

הפריע. לא שהוא
 לו פסע ההצגה בתום

 במיסדרון־הכנסת. פרס
 משה בשר נתקל לפתע
 חנן המדיני ובפרשו שחל

ו נעצר, פרס קריסטל.
ה חילופי־הברכות אחרי

 שיחה התנהלה רגילים,
ב מדהימה אן קצרצרה,

 רוח היתה וזו תובנה.
השיחה:
הייתיז איך נו, פרס:
 (בהתלהבות): שחל

אחוז! ססג
נמ אז (מרוצה): פרס

כך! שיך
 המיקצוענים של בעגה
חיזוק־האגו. לזה קוראים
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 בארץ. לבקר מרבה האנגלי, במישפט דיני־הראיות על ביקורתי
 בתו, ולכבוד כורם־דיין, רחל של בתה לאורנה, נשוי היה עזריאל
 בארץ בביקורו קיקי. לליקי שירו את דיין משה כתב רחל, של נכדתה
 דליה רביקוביץ. דליה המשוררת הוותיקה ידידתו את פגש הפעם
בבוננזה. לפוגשו באה הפעם אך לבילויים, לצאת מרבה אינה

 ״סבא״, כינוהו אלה דויד. לבנו
 הצעירה החזות בעל הסב ואילו

זאת. אוכלים איו ידע לא

פגי על לשמועות בניגוד ■
 במיפלגת־הע־ אישים עם שותיו
 פרם שימעון ביניהם — בודה

 מיפלגתו על סומך סויסה אין —
מת סויסה לעתידו. הנוגע בכל
 הקרובים בימים להיכנס כוון

פרטיים. לעסקים
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