
:ספיר לפינחס לגסקוי מאיר
■>״ ה,מאפיה׳ כמו מתנהגת אצלכם ,,הממשלה

(מ חפר חיים של בתו ,בתמונה), (הילדה חפר מימי מלא. בטכס פניהם את קיבלו לוד התעופה
פרחים. זרי החוזר לזוג הגישו (מימין), גורביץ עמיקם של בנו (הילד), מרביץ ואיתי שמאל),

אחיו אלץ, מרדכי ■
 ראש־הממשלה סגן של 72ד,־ בן

 כמה לפני שסיים אלץ, יגאל
 כ־ בצה׳׳ל שירותו את שבועות

 השבוע גילה הקצינים״, ״זקן
הירו יצחק לוי עם בראיון

 אחיו על דעתו את שלמי,
 בצמרת: נוספים אישים ועל

נר אחי, שהוא לראות ״בלי
ה כיום הוא שיגאל לי, אה

 ראש־ להיות המתאים יחיד
דר את שולל אני הממשלה.

או הוא דיין. משה של כו
 הולך הוא סותרים. דברים מר

 שאני יגאל, הזמן. רוח לפי
ב גם עיקבי הוא עליו׳ חולק

 ליגאל לא־פופולאריים. דברים
 שקולות. ברורות, דיעות יש

 גם יותר מתאים לי נראה הוא
 ספיר. ומיוסף בגין ממנחם

קיצו מדי יותר לי נראה בגין
הקיצו ראש־ממשלה. בשביל ני

קיצו מדי יותר היא שלו ניות
 דמות הוא וייצמן עזר נית.

 נחכה הפוליטית. בזירה חדשה
ונראה.

 נותן אלון מרדכי האם ■
 מייעץ ״אני לאחיו? עיצות גם

 יודע אינני אבל לפעם, מפעם
שב מבין אני מקבל. הוא אם

 בפומבי להתבטא עליו שר תור
 הוא שבהכרתו בטוח אני אחרת.
כמוני. חושב

 והתרבות שר־החינוך ■
ש בשבוע ביקר אלון, יגאל
ב ספרדי בוסתן בהצגת עבר

ת, תיאטרון מו  הוא שמחברה בי
 קטע למראה נבון. יצחק ח״כ

 נערה על מסופר בו בהצגה,
 לא כדי רק להינשא המסכימה

ב אלון נזכר בתולה, להיות
 הרבי על־ידי לו שסופר סיפור
ב שהשיא נוסבאום, מקם
 הגיורת את בהוליבוד שעתו

ה המחזאי עם מונרו מרלין
 סיפר מילר. ארתור יהודי
 ״בשעת הרב: של בשמו אלון

,הנשו מישהו: העיר החופה,
 מעמד יחזיקו לא האלה אים

 הרב: העיר אז משנה.׳ יותר
 אגב, עלי!׳״ כזאת שנה ,הלוואי
 כיום משחקת הצגה באותה
ל- שקפצה אלמגור, גילה

מקו את למלא שבועיים משך
ההצ משחקניות אחת של מה
יע בעלה, על־ידי המוסקת גה

אגמון. קב
 היהודי לנסקי, מאיר :■׳

 ראשי על שנמנה האמריקאי
 בארצות־הברית המאפיה אירגון

 חודשים מספר לפני ושהחליט
 הגיש ואף בישראל להשתקע

 הוא בארץ, התאזרחות בקשת
 הומור. חוש בעל גם כנראה

 נפגש מכבר לא כי מספרים
 פנחס שר־האוצר עם לנסקי
באפשרו עימו לדון כדי ספיר

שי באותה בארץ. השקעה יות
ה לדברי ספיר, לו הסביר חה

 וההקלהות התנאים את סיפור,
 למשקיעי־חוץ. נותנת שהממשלה

ש שבע־רצון, היה לא לנסקי
השק לתנאי כנראה ציפה כן
 נראה הוא יותר. נוחים עה

 הרי זה? ״מה כשאמר: מזועזע
״1 המאפיה כמו ממש אתם

ה ד מ חי פ ה
ת ם א ה ר ב ? א י לו
הצב הכתבים במסיבת !■'

 ה־ עם השבוע שנערכה איים
 הופיע בר־לב, חיים רמטכ״ל

ו הצבאיים הכתבים תא יו״ר
אל הצופה, של הצבאי הכתב
 ולנר בגילוי־ראש. ולנר, תר
 או כיפה וחיפש באי־נוחות חש

 ראשו. את לכסות כדי כובע
ה דווקא היה אותו׳ שהציל מי

 על־המשמר, של הצבאי כתב
 מכיסו שהוציאו פז, ישראל

 העיר לולנר. ונתן סרוגה כיפה
 בלב: יוסף צה״ל דובר על־כך

קואליציו פעולה שיתוף ״זהו
ני.״

 על שנראה מה כל לא !■
ש מה תמיד הוא השטח, פני

ל השטח. לפני מתחת מסתתר
גולד עזרא סגן־ניצב משל
כש רחובות. נפת מפקד ברג

 הוא במדיו, לבוש בתפקיד, הוא
 אבל אלף. אלף קשוח נראה

 למדים שמתחת היא האמת
 ובמה רגישה. נפש מסתתרת

שנים במשך ביטוי? לידי בא זה

 בהסתר. שירים גולדברג כתב
להת יכול לא כבר הוא עתה
מלחי מחפש והוא יותר אפק
שיריו. את שיבצעו וזמרים נים

 אברהם לאור, המוציא ■
מפע שאר שבין לוי, (״כושי״)

תח את גם מארגן הוא ליו
 למסעדות המזלגות הענקת רות

בט צולם בישראל, המעולות
 על־ידי המבצע של הסיום כס

 סועד כשהוא הטלוויזיה צלמי
 יצחק הטועם של בחברתו

שו כאשר ראגר. (״איז׳ו״)
כו נחרד בטלוויזיה הקטע דר

 ראגר נראה שצולם בקטע שי.
סרט של גדולה צלחת כשלפניו

מ רבה. בהנאה נגס מהם נים
 דתי כאדם ידוע שכושי כיוון

ו רעיו נחרדו ושומר־מסורת,
 אכל הוא גם כי שסברו מכריו

ל נאלץ כושי סעודה. מאותה
 רעים אותם לכל אישית הודיע

 הצטלם רק הוא כי מזועזעים
 באו לא והסרטנים קטע, באותה

פיו. אל

ך ם אי י ד חי פ  מ
ס גיגי עם ר ? פ

■  גילויי התפרסמו מאז |
גי־ של עסקיו על הזה העולם

 חברת של מנהלה פרס, גי
 שר- של ואחיו אדגר הבניין

מצ פרס, שמעון התחבורה
 שיטה בקרית־גיגי האמהות או

 הן ילדיהם. את להאכיל בדוקה
— ״תאכל באיום: משתמשות

 בינתיים לגיגי!״ שאקרא או
 במאורע השכונה ילדי נזכרו

:האחרון בל״ג־בעומר שאירע :
מדו להכנת עצים אספו ר,ם !

גזרי־ גם נטלו השאר בין רות.
 שעמדו גיגי של מבניניו עצים

 ביתו ממרפסת בניתם. בשעת
 ולא ההכנות על גיגי השקיף

 לפני קלה שעה אבל דבר. אמר
 כשמקל ירד, המדורות הדלקת

 הילדים את הבריח בידו, גדול
שהכי העצים מיבני את והרס

 בו נקמו הילדים להדלקה. נו
 הדליקו הם : מקורית 1 בשיטה
 מרוחק, במיגרש אחרת מדורה
 את שנשאה בובה מעליה שרפו
גיגי. של שמו

■ ב חל מהפכני חידוש ;
עב אחרונות. ידיעות מערכת

מהעוב אחד כשכל הימים רו
 בכל להיכנס היה יכול דים

 מו־ נח האחראי לעורך שעה
 דג המערכת למרכז או זם

 התקינו השניים יודקוכסקי.
 שבאמצעותם זמזמים, בחדריהם

חדרי דלתות את פותחים הם
קו מבררים שהם אחרי רק הם
להיכנס. המבקש הוא מי דם

 הגנרלית, אמי במאי !■>
אל רג, יו כ ל  בשבוע ם־לפן זי
 בראשון- הקולנוע לאולם שעבר
ב ההצגה את העלו בו לציון
 דבר למסור רצה הוא יום. אותו

 חצי אחרי ההצגה. למפיק מה
 הטלפון הורם תפוס, של שעה
ומכ הכרטיסים ״כל השני: בצד
 רוצה ״אני קול. נשמע רו,״

״נוביק עם לדבר . .  השיב .
 נמכרו,״ הכרטיסים ״כל זילברג.

 השני. מהעבר הקול אותו קטע
״רוצה אני לי, איכפת ״לא . . . 
 השיב נמכרו,״ הכרטיסים ״כל

 והתחנונים הבקשות כל הקול.
 נו־ את עזרו. לא זילברג של
 הטלפון קיבל. לא הוא ביק

הקל לסליל מחובר היה פשוט
אוטומטי. טה

ו הרע הטוב, המערבון
 על כנראה השפיע המכוער,

 בפתיחת אלוני. שולמית
 הצייר של הציורים תערוכת

ה שהתקיימה פרחים, ג׳יל
 בתל־אביב, לים בגלריה שבוע

מת לקרן הוקדשו ושהכוסותיה
 אלוני הגדירה לביטחון, נדבות

 וה״ היפה כ״הטוב, המאורע את
מועיל.״

ך ן אי קי  הז
ד הו ? א ד ו מנ

 של אחרת, לתערוכה
 פייר ז׳׳אן הצרפתי הצייר

 בגלריה שהתקיימה טיסייה,
 עו־ נכנס בתל־אביב, בר-כוכבא
 ה־ בציורים והסתכל בר־אורח

 לבעל ניגש אחר אפסטרקטיים.
 ואמר: כסון, נעים הגלריה,

 להציג מתבייש לא אתה ״איך
 אתה ״מאיפה גוי?״ של ציורים

 שאל יהודי?״ לא שהוא יודע
 הציורים,״ לפי ״רואים נעים.
 ההלכה לפי אגב, האיש. השיב

 אמנם אביו יהודי. הוא ז׳אן
יהודיה. אמו אבל נוצרי היה

 ב־ דייל של בת להיות ■
ל הנה, טוב. עסק זה אל־על,

 וחצי השלוש בת בתו משל,
 אברמו* אכי אל־על דייל של

 לה הביא שעבר בשבוע ביץ:
 יקר מעיל מארצות־הברית אביה

 קנא־ את שעורר מינק מפרוות
בגנון. חברותיה כל של תן

 יענקד הישראלי הצייר
 באר- חייל שעשה גינזבורג,
 באורח־קבע והתיישב צות־הברית
 בעוד לפתוח עומד בוושינגטון,

 יחיד תערוכת מספר שבועות
ביו המכובדות הגלריות באחת

 ש־ בודלי גלריית — בעולם תר
 פט־ בניו־יורק• אבניו במדיסון

 לא יהיו התערוכה של רוניה
 הדוכס מאשר יותר ולא פחות

 בינתיים מבדפורד. והדוכסית
 מפוארת חופשה יענקל מבלה
הבתולה. שבאיי תומאס בסט.

ב פרצה מלחמת־תרבות ■
 גלי מעל מתנהלת היא ישראל.

ה העיתונות. דפי ומעל הרדיו
 מנור כשאהוד התחיל כל

 מיכאלי רבקה את החליף
 הרדיו. מתוכניות אחת בהנחיית

 ל־ ברכה שלח הוא השאר בין
 הלישכה ראש של יום־הולדתו
יו במשרד־העבודה לאקדמאיים

 בעיקבותיה שקיבל שריד, סי
 וזרי־ מברקי־ברכה של מבול

 שיום־ למרות וזאת פרחים.
 כמה לפני חל יוסי של הולדתו

 ההמשך, בא השבוע חודשים.
 ״ל־ בעיתונים: מודעה בצורת

 ליום־הולד־ מנור אהוד פיזמונאי
 דליה ולשדרנית 38ה־ תו

 ,36ה־ ליום־הולדתה גוטמן
מ מעופרה, מאליפות ברכות

מאחו ומדורית.״ משלמה יוסי,
 הסתתרו הפרטיים, השמות רי

 של אשתו פוקס עופרה
ו שלמה שריד, יוסי אהוד,

 שיום־ זה ניצן. דורית
 לא ואהוד דליה של הולדתם

 זה על אבל מילא, השבוע, חל
 אחד לכל הוסיפו שהמברכים

 עוד זה על שנים, 10 מהם
תגובה. תבוא

הליצן צליג ראובן ■
נר התל־אביבית הבוהימה של
 בהידור. לאחרונה מתהלך אה

 ״אני :אמר למעשיו, כשנשאל
 יבוא איזה ביבוא.״ עכשיו עוסק
בחו מחפש ״אני : והשיב נשאל

בלילה.״ אלי שתבוא רה
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 ״טארה הסרט בהסרטת עתה משתתפת קאסטלי, ריימונדו
 שרצח ״מאפיה״ איש של אהובתו תפקיד מגלמת היא בו פוקי״,

 בתום שלהם. הכלולות בטכס הורגת היא ושאותו אביה את
 ישראלית- בקופרודוקציה לככב עליזה מתכוננת הסרט צילומי

 כשבתפקיד קאסטלי, בהפקת בירושלים׳ ״אהבה בשם איטלקית
 ישעיהו הישראלי הבמאי־מפיק־שחקן לצידה יופיע הגברי המרכזי

בקלבריה. ההסרטה במת על הצטלמה איתו (לידה), קולר (שיש)
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