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אנשים
עשו מה

7 השר במכונית
יג שר־החינוך, כשפגש ■

 עזר עמיתו, את אלץ, אל
 אלוף ״שלום אמר: וייצמן,

 לך ״שלום וייצמן: השיב מיל.״
 פתאום״? ״מר, מיל״. שני אלוף
 אליף היית ״אתה אלון. שאל
 שיי של מטבעות כשהיו עוד

וייצמן. השיב מיל,״

 עזר של השבעתו אחרי
 אש־ אפן, סחי ניגשה לשר,

 אבד, אבא שר־החוץ, של תו
 ושאלה: בגין מנחם לשר
 במחתרת?״ ככד. לעשות ״יפה

 פנים בסבר בגין ענד, ״גבירתי,״
 במחתרת!״ נולדתי ״אני חמור,

 יום אותו כל נראה בגין אגב,
ומ הכנסת במיסדרונות מסתובב

ליש היום גדול ״יום : מלמל
ראל.״

מ המדינה הרוויחה מה ■
 לשר־התחבורה? עזר של מינויו

ש הרוויחה ״המדינה לדבריו:
בזהירות.״ אנהג מעכשיו

■  מפתיע, עקביות חוסר !
לתפ לכניסתו השני ביום כבר
הא גילה כשר־ד,תחבורה קידו
 של בעיצומו וייצמן, עזר לוף
 וייצ־ ״פסטיבל בפיו שנקרא מה
 בשן רפאד עם בראיון .מן״

 אם עייזר, כשנשאל במעריב,
 ברכבות גם לנסוע מתכונן הוא

״מאד, השיב: ובאוטובוסים,
וב באוטובוסים אסע אני אחוז.

 בראיון יום, באותו רכבות.״
 בידיעות- גולן לאביעזר שנתן

 לא ״אני וייצמן: אמר אחרונות,
ב לאחרונה נסעתי מתי זוכר

רו אתה ואם ציבורי, אוטובוס
ל קרוב האמת, את לדעת צה

ב אסע לא בעתיד שגם וודאי,
אוטובוסים.״

 שלא היחיד השר־לשעבר ■
 מישמרות, חילופי טכס עשה
 נפרד הוא כרמל. משה היה

 תפקידו סיום לפני יום מעובדיו
ההיכרות למסיבת הופיע ולא

 שהיד, ז״ל, בר־יהודה ראל
ש עזר, אחדות־העבודה. חבר

תלו שהיתר, התמונה את הוריד
 בן■ יצחק של בזמנם יה

ן רו ה  שניהם כרמל, ומשה א
 עשה לא אחדות־העבודה, שרי
 כסמל אלא אישית, כפגיעה זאת

 זו מפלגה של שילטונה לסיום
במשרד־התחבורה.

הש נתן מקאברית עצה 8
 לעמיתו יעקובי גד ח״כ בוע

 הרצוג, חיים (מיל.) אלוף
 ברשימת 61.״ד במקום המופיע
להי ריצה אתה ״אם המערך:

לע עליך אשר כל לכנסת, כנס
 לתעלה טיול לארגן הוא שות

ב שלפניך המועמדים לחמשת
 לדאוג צריך לא ואתה רשימה.

חזרה.״ לכרטיסים

 יוחנן לח״ב שנודע אחרי
חב שעשו הקנונייה על כאדר

 תפקיד ממנו למנוע כדי ריו
 אחד עם להשלים ניגש הוא שר,

 לא ״אני ואמר: בכנסת, מיריביו
 מספיק לי יש אוייבים. צריך

ידידים.״

 לשעבר הח״ב
פרות חולב

 ח״כי עכשיו עושים מה ■
 נבחרו שלא השישית, הכנסת
דב מיני כל השביעית? לכנסת

 מגלה אלוני שולמית רים:
 אפילו היא בהרצאות. פעילות

 בכנס שעבר, בשבוע השמיצה
 המימי את ההסברה, מרכז של
 אברהם לשעבר כ״ח סד;

 במשרד לעבוד חוזר טייאר
בי גוברין עקיבא העבודה;

 הרמטכ״ל של אישורו את קש
 סיורים לערוך בר־לב, חיים

ס צר,״ל; של במוצבים מו  ע
 המרכזת לוועדה שנבחר דגני,

 מייעצת, בדיעה ההסתדרות של
 פרות לחלוב חזר משכורת, ללא

 ויתקין; בכפר הפרטי במישקו
 לקיבוצו חזר בהיר אריה

מכהן נמיר מרדכי אפיקים;

 סטן, אביבה של החדש כולוגי
הו עם שזכה אחרים, עולמות

רגילה. בלתי להצלחה פעתו

הצי להטעיית הפורשים, דעת
 גם הגיע מסקנה לאותה בור.
 האגודה מזכיר אברהם, חנן

 מרגוט, של הפאראפסיכולוגית
הפורשים. אל הוא גם שהצטרף

ך ן ך ך ך  אחותה שהיתה במי בישראל זכורה ן ת
י • י פרי יהודית הרקדנית של הצעירה י

 מלכת־היופי כסגנית שנים שלוש לפני שנבחרה וכמי
 מהאופק. דליה נעלמה האחרונות בשנים ישראל. של

 נחבאת כשהיא כיץ/ במיאמי לאחרונה התגלתה היא
 רדיו תחנת לכוכבת הפכה היא דנור. דליה השם את

פילדס״. ״פפי בתוכנית שם מופיעה ביץ/ במיאמי
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ץקק©ק

 רע, שם הוצאת על למשפט
 את כעדים להביא ומתכוננים

 המוסיקא־ התוכניות על האחראי
 אדכש הטלוויזיה, של ליות

 התוכנית של הבמאי ואת וייס,
 על שיעידו כדי אלהמברה, כאן

רמתם,

אדברשטדט סטיב ■
 בארצות־הברית. בשקט לו חי
 הצמרת דוגמנית את שהכיר עד

 דיפירה. ז׳קדין האמריקאית
ש עד רומן. איתה ניהל הוא

 טוב יהודי כל וכמו לו, נמאס
 אבל לארץ. ממנה ברח הוא

 אלברשטדט? סטיב בכלל מיהו
 הנודע הצלם של אחיו בן הוא

 וצלם אלברשטדט מירטון
 אפילו. טוב צלם עצמו. בזכות
 הוא לארץ סטיב כשהגיע ובכן,
 הסרטונים בחברת עובד החל
 אשת אותו גילתה שם הגר.

 אחיי דיין. רות שר־הביטחון
 הזמינה עבודותיו, את שראתה

צילו סידרת לה לערוך אותו
 עומדת שהיא מהביקור מים

 לכבוד בבית־לחם השבוע לערוך
המולד. חג

בתו בלייברג, ג׳יל ■
 ביותר המפורסם שתול־הלב של

ה בלייברג, פילים בעולם,
 לביקור שעבר בשבוע גיעה
 ראו מי ובחברת בארץ. חטוף

 מעריב כתב בחברת אותה?
 של חבריו זוהר. דויד בחיפה

 ג׳יל כשהיתה שגם נזכרו זוהר
ב ולמדה בארץ שעברה בשנה
ב נראתה היא בחיפה, אולפן

 חתונה תצא עוד אולי חברתו.
מזה.

 עברה בלתי־רגילה חזזייה ■
 אריה אחרונות ידיעות כתב על

 במרכז שביקר בשעה אכנרי,
ביוס האמריקאית החלל סוכנות

 לקרון נכנס הוא שבטקסס. טון
אפו החללית טייסי של הבידוד

ב 12ב־ לדרכה (שתצא 13 לו
 של המדענים אחד בלוויית מרס)

 תחושת את לבדוק כדי המרכז,
שלו במשך שיבודדו הטייסים

מה שובם לאחר שבועות שה
 נסגרה, האוטומטית הדלת ירח.

 בקרון לשהות נאלצו והשניים
הקצין שהגיע עד ארוכה שעה

י ד1ג ן1ן7 מ ו  לפני שנשא הגרמני, והמיליונר השעשועים נער ך
10 מ הק־ילנוע כוכבת את לאשה מיספר שמועות יי 1

שם שבשווייץ, מוריץ כסט. שוהה עדיין לארסן, מידיה השבדית

האלי של המארגנת הוועדה כראש שם עומד גינטר :הסיכה נישאו.
 אל הזוג הוכל כזאת במכונה שלג. מכוניות כמירוצי העולמית פות

הנשואין. לחגיגת כדרכם נראים הם מימין משמאל). (תמונה החופה
ה עובדי עם החדש השר של

 ש־ השרד, מכונית אגב, משרד.
 ניתנה לא לכרמל שייכת היתר,

 לשר הועברה לודייצמן, בירושה
פרם. שמעון תיק, בלי

■  הראשונים, הדברים אחד ;
 ל־ בכניסתו וייצמן עזר שעשה

 הוריד הוא החדשה: מישרתו
 שר־התחבורה של תמונתו את

ישי מדינת־ישראל, של השני

 תל־אביב באוניברסיטת כיועץ
 מתכנן הכהן דויד ואילו
בחו״ל. ארוך סיור

מים־ חלו הרוחות בעולם ■
למשל, השבוע, שינויים: פר

 אכיכה העיתונאיות נראו
ושול קשת סילכי סטן,
שמ של במצב־רוח רון מית
 חגנו, שהן מפני מדוע? פניה.

הפאראפסי־ ירחונה הופעת את

 של פרישתם היא ההצלחה סיבת
מי העיתונאי ועמיתה אביבה

 משיתוף־הפעולה אוריאל רון
 קלאוזנר, מרגוט עם המעיל

 סטתה ״מרגוט עקרוני: רקע על
המד האובייקטיביות מעיקרון

הת ״היא השניים. טענו עית,״
ביר לפרסם ויותר יותר עקשה

 כה, עד איתנו שהוציאה חון
 הספירטואלים־ שיגיונותיה את

ל להוליך, העלול דבר טיים,״

■  קשה תרבותית מלחמה '
 בארץ. לפרוץ עומדת ומתישה

 יעקב האמרגן האשים תחילה
ש השגרירים להקת את אגמון
 האמרגן של בתוכניתו הופיעה
 מתוך בשירים גודיק גיורא

 מזייפים הם כי היה, חסיד איש
ה בחתונות. להופיע ומתאימים

 ויצחק יעקב הודיעו שבוע
 כי הלהקה, מנהלי אליעזדוב,

אגמון את לתבוע עומדים הם

ששיחררם. המרכז, של התורן

ק סו שבוו! פ ה
יו המאוכזב הח״כ ■
 כש־ ״בדרך־כלל כאדר: חנן

 רואה שהוא אומר מועמד־שר
את—בו רוצה שהוא בתפקיד

 אם פירושו: זה אתגר אז גר,
 או פורד, של מודל יהיה זה

קאדילאק!״ או שברולט,


