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 משול בפוליטיקה עיקבי להיות שמתעקש מי

מאלרגיית־שיס סובל ברעם עוזי ב וח לפרד.
 בשבוע שהתקיים בדיון ■

 המשך על בממשלה האחרון
 מזכיר־ מצא הלביא, פרוייקט

רובינ אלייקים הממשלה,
 וכך למטוס. הגדרה שטיין,

 לשר שהעביר בפתק כתב,
ראשי לביא: ״מהו שחל: משה

מה ובאין אנחה, סופו הנחה, תו
מנוחה.״ תהיה לא מינחה סם דוד

 שעת־ אבי. אבא חבר־הכנסת
 הממשלה הפלת על ההצבעה

 בבניין. נראה לא ואבן התקרבה,
 שב־ בחדרו להשיגו ניסתה גורן

 היה. לא שם גם אך בית־המלון,
 שם שבהרצליה. לביתו חייגה ואז

 במענה מוקלטת הודעה שמעה
 הודעה השאירה היא האוטומטי.

הוא שרק לאבן והודיעה זועמת,

 ולהמשיך עיקבי להיות לאדם
הפ שחל השר ובדרכו. באמונתו

 בקריאות־ביניים. להורביץ ריע
ל וקרא חייב, נשאר לא הורביץ

שבו לפחות היית ״אילו שחל:
 יכולת כמוני, עיקבי בחייך עיים

 רבת״משתתפים מסיבה לעשות
 אהב לא פרס שימעון בהילטון!"

לשחל, הורביץ של קריאתו את

 — רגל שישבור מי וכל בר־לב
טפו־טפו.

ח״כמריפתעסה־גלזר ■
 כשהיא מפגרת־הכנסת שבה

 ביותר, אלגאנטית בצורה לבושה
ולרא קודם־לכן, כמינהגה שלא

 התגובות טיפ־טופ. תסרוקת שה
רצונה. את השביעו
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סנה. אפריים תת״אלוף הגדה, על הממונה את פגש הצבאי,

 הכל האלה התמונות את ■
 מביטים נבחרי־האומה אוהבים:
 במיזנון־הכנ־ בטלוויזיה בעצמם

 23 בעוד בערב, השלישי ביום סת.
 ■ ■ לעבר פוסע פרם שימעון

 הקריין קרא מכשיר־הטלוויזיה,
הליכוד הודעת את בדרמאתיות

 בעניין פרס של פעילותו על
הנוכ מפי הבינלאומית. הוועידה

הת ופרס גרול, צחוק פרץ חים
אמרו?״ מה ״מה, עניין:
 שר־ סגן דקל, מיכאל ■

 בכנסת, שוב נראה הביטחון,
ארו תקופה מרותק שהיה אחרי

 העליון כשחצי־גופו למיטתו, כה
 בריא שנראה דקל, בגבס. נתון

 לעבודה שב שהוא סיפר ורענן,
שבועות. כמה לפני כבר
 מחבר מוקדי, עמום ■

נעוריו את המתאר צמא, הרומאן
 קיבל בתקוע, עמוס הנביא של י

 לסיפרות ממורה נרגש מיכתב
המו תל־אביב. תיכון בבית־ספר

הס בוגרת היא כי שסיפרה רה,
 קבעה יעקב, בית הדתי מינר
 כל לפני הספר על להמליץ שיש

 העובדה לה הפריעה לא תלמיד.
 אפי־ במחשבות רצופה שהיצירה
 המתבגר הנביא של קורסיות

 בלתי־הילכ־ במעשים ואפילו
מישכב־בהמה. כמו תיים,
 על־ידי נשאלה דיין יעל ■
 על בערב־ראיונות לונדון ירון

המ אביה של מעללי־האהבים
 הס־ של מעלליו א־פרופו פורסם,
השי דיין הארט. גארי נאטור

 יכול לא עוד הארט ״גארי בה:
 שהי- החרות את לעצמו להרשות

 את הוכיח לא עוד הוא לאבא. תה
כפוליטיקאי...״ עצמו
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ב השתעמם רובינשטיין ■
 השרים את כשראה ישיבה. אותה
 ניטים ומשה שחל משה

הפ על פתקים ביניהם מחליפים
 בענייו הקואליציוני ההסכם רת

 השרים לשני פתק העביר ש״ס,
 נכון הקואליציה, מצב את והגדיר
 משה עד ״ממשה הרגע: לאותו

קשה.״ די המצב —

 בכנסת, מזכירת־המערך ■
את נואשות חיפשה גורן, דליה

 מייד לשוב ושעליו בבניין, חסר
 הגיע שעה כעבור לירושלים.

 ניגש הוא למישכן־הכנסת. אבן
 החלטתי ״היום והודיע: למזכירה

מה להתפטר חייב שאני סופית
 היא שלי. האלקטרונית מזכירה
מחייבות...״ הודעות לי מודיעה

 על בכנסת הנואמים אחרון ■
 ייגאל השר היה הממשלה הפלת

 ארוך נאום נשא הוא הורביץ.
לו חשוב כמה העיקביות. בזכות

ה ח ...04 ג1חי אי
 השלישי ביום שאירע מה שכל מראה והגיוני קר ניתוח

 התכוון לא המערך מאומה: לא על מהומה בבחינת היה
 חברי־המערך מבין היו זאת, בכל הממשלה. את להפיל

 ברחבי ושהתרוצצו גמורה, ברצינות הדיבורים אל שהתייחסו
 מי״יודע״איזה וממתיקה דאוגה כשארשת״פניהם הכנסת,

סוד.
 שנלחש מכיוון לציון: הראויה מקוריות הפגין מהם אחד

ר כי לאוזן מאוזן א מאי הנ  בן־שלמה(ש״ס) יוסף והרב כ
 על להסתמך שאין האיש החליט בארץ, שוהים אינם

 שמעטים ש״ס, מסיעת האיש של לביתו טילפן הוא שמועות.
 נשמע הקו של השני מעברו נראה. הוא כיצד יודעים בכנסת

ילדה. של קול
איש־המערך. שאל בביתו״ ״אבא
המהוסס. הקול נשמע ״לא!"

הואר ״איפה
בארץ!" ״לא

היוסד חוזר שהוא סיכוי יש חוזר! הוא ״מתי
נרגשות. לה והודה נרגע האיש הילדה. ענתה חושבת," ״לא

 מנוסים יריבים לו חיכו כאן כהנא. ברב לטפל פנה מכאן
 ביותר חשדני קול לו ענה כהנא של בביתו ממנו. לא־פחות
לסיעה!" טלפן לך, להשיב יכולה לא ״אני (אשתוי):
 מקריית- כ״משה עצמו את והציג לסיעה טילפן האיש

להרצאה." הרב את להזמין רוצים אנחנו חיים.
הגואלת. התשובה באה נמצא!" לא ״הוא
איתור לדבר אוכל ״מתי
אליך." נתקשר ואנחנו פרטיך, את תשאיר היום! ״לא

 בקריית־חיים, בדויים ומיספר״טלפון שם השאיר האיש
 המישפחה לפני עתה מתנצל הוא הזה העולם ובאמצעות

.04 חיוג באיזור בעלת״הטלפון

 בצי- שהתפרסמה (באמצע) הדוגמניתאמיר שלומית
החטוב, ובגופה שלה לומי״העירום

 גיורג׳ ידידה, בחברת - הולדתה מקום - שבמארוקו במרקש ביקרה
 שבהן המקומות לכל אמיר את לקח חורי (לצידה). הלבנוני חורי

 טיילה שבהן בשכונות וכלה נולדה בו מבית״החולים החל גדלה,
במארוקו. שנותרה קרובת־מישפחה, עם אמיר - בתמונה בילדותה.

המרו לקהל סיפרה ריין ■
כש אף נבוך, היה לא שאביה תק

 * גבי על התנוססו ותמונתו שמו
 לא גם ״הוא הזה. העולם שערי

 מראש ידע תמיד מופתע. היה
ת בשבועון. עליו כותבים מתי
לו...״ להודיע שדאג מי היה מיד

הפ גאון יהורם הזמר ■
 כשטיל־ אלהרר דודו את תיע
 אל־ שערך המסיבה במהלך פן,

 גאון ספרו. הוצאת לכבוד הרר
 מפגי להגיע, יכול לא כי הסביר

סונדלה. שמכוניתו
 השר על עברו קשים ימים ■

 נאלץ כאשר שחל מיטה
 המיפלגות עם לשאת־ולתת

 בימים כמו ולהתרוצץ. השונות
 המשבר שהסתיים אחרי הטובים.

 נטל בלא־כלום, ■הקואליציוני
 והשנייסי שרה, אשתו את שחל

 י בביתם לנוח בסוף־השבוע נמלטו
- שלא ביקשו הם שבקיסריה.

 נשכחות: והזכיר להורביץ פנה
 משה אומר היה מה זוכר ״אתה

 שמי עיקביים? אנשים על (דיין)
 הוא בעיקביות מדי יותר שהולך
פרה" בעצם
 מיפלגת־ מזכ״ל נעלם לאן ■

 בליל־ ברעם, עוזי העבודה,
 מסע־ כשהחל בכנסת? ההצבעה

 בטוחים היו והכל הניחושים,
 אנ־ הודיעו תרגיל, יש שלברעם

 לבית־ נלקח שהוא שי־המערך
 מסע־ניחושים החל אז החולים.

 שלום ברעם. סובל ממה חדש
 הערב חדשות עורך אורן,
 המחלה את גילה ישראל, בקול

 אלרגיית ברעם: סובל שממנה
 בחודשי־האביב, המופיעה ש״ס,

ובסיבו בפריחה מלווה כשהיא
כים.
 ב־ השבוע שעלתה הצעה ■

לר לכנסת כדאי מיזנון־הכנסת:
ש אלגאנטי, מקל־הליכה כוש

 הח״כים לרשות ררךקבע יעמוד
חיים הורביץ, ייגאל דורון, שרה

הצפוני, מהכפור ארצה ששנה האכזוטית הזמרת
 השחור כששיערה שנים, במשך מוכרת היתה

 אלהרר(מימין) דודו אמרגנה, דקיקה. צמה עם הצידה מוטה הארוך
 קארה שתסרוקת בטענה שינוי״תדמית, לעשות אותה הכריח
 את בקרוב. לככב אמורה היא שם המירקע, פני על יותר לה תחמיא

 במסיבה הרביצה החדשה בתסרוקתה שלה הופעת־הבכורה
בקפה״הבימה. אבות פירקי אלהרר, של החדש ספרו לכבוד שנערכה
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