
 שמן ..חזיר ספיר פנחס את כינה דיין משה
אנשיםמזמרת נשיקה קיבל גורן והרב

צבעו תמונה בדואר השבוע קיבל (מימין)מנוסי דירי
נער־ עם יחד נראה הוא בה גדולה, נית

 בברלין לכן קודם שבועיים צולמה התמונה עדן. שמעון השעשועים
כתב התמונה גב על נער־השעשועיס. של 43ה־ יום־ההולדת במסיבת

!*הכלל מן יוצא משהו ? יפים

 פינחס לשר־האוצר 0
ו רבים כינויים יש ספיר
או לכנות נוהגים בהם שונים

חב ידידיו, משפחתו, בני תו
 אבל לו. והכפופים לעבודה ריו

 לאחרונה לו שהמציא הכינוי
 הוא דיי[ משה שר-הביטחון

 ובני- מקורביו־ בחוג השיא.
 לאחרונה דיין נוהג משפחתו,

 השמן״ ״החזיר לספיר לקרוא
 למשל, כמובן. חיבה ככינוי —

הח ״האם :לשאול נוהג הוא
בהעדרי?״ אלי טילפן השמן י זיר

הקואו תא של בכנס 0
הס העבודה, במיפלגת פרציה

 והתעשייה המיסחר שר ביר
עו הטיסה כי בר־לב חיים

 ״לכן :לרזות לבן־אדם זרת
 לטוס. שנה לחצי אחת הולך אני

 שוקלים הטיסה ואחרי לפני
מו שאני מתברר ותמיד אותי
ב אבל במישקל. אחריה ריד

ש לי התברר שעבר שבוע
 אני עכשיו קילו. בשני עליתי

חמורה.״ בדיאטה
 גילתה לתפקיד נאמנות ■

 נתן שר־הקליטה של אישתו
 שיצאה פלד, מניה פלד,

 בעלה עם יחד שעבר בשבוע
 לבריטניה. המגבית בשליחווו
 ניתוח אחרי בלבד שבועיים

 החלימה שלא למרות עיניים,
לגמרי. עדיין
ב צה״ל פעולות מתאם 0

שהו גזית, שלמה שטחים
 אלוף, לדרגת כחודש לפני עלה

 הנח״ל. פיקוד סגל בפני הופיע
 שעה, כרבע שהירצה אחרי
ש ״עכשיו, :למאזיניו אמר

 אלוף, כבר שאני ראיתם כולכם
 המיק־ את להוריד יכול אני

והוריד. אמר טורן.״

 של לישכתו מתוך סקופ 0
 גדרן שלמה הראשי הרב
 פנים־אל־ הדתי השבועון גילה
 ב־ גורן של בביקורו :פנים

 אורח־כבוד היה ארצות־הברית,
ה מטעם חגיגית בארוחת־ערב

 הופיעה הערב בסוף בונדס.
 שזכתה ידועה, ישראלית זמרת

 הש- האווירה במחיאות־כפיים.
 את נישקה והזמרת תהלבה,

 הגיע השבוע בחמימות. הרב
 היה בו מיכתב הרב ללישכת

 נישק ״גורן השאר: בין כתוב
 הממי את והתיר — הזמרת את

זרת...״
 הטלוויזיה תוכנית מנחה 0!

 דייויד הבריטית, המסחרית
טלווי תוכנית ערך פרוסט,

 בישראל שהכין לזו דומה זיה
 המטוס הפלת פרשת בעיקבות

ש לפני בביירות. גם הלובי,
יש פרוסט חיפש לביירות יצא

 עימו לנסוע מוכן שיהיה ראלי
 ש־ בתוכנית ולייצג ללבנון
 ישראל. עמדת את שם תוקלט

ל גם פרוסט פנה השאר בין
יש בנק איש טאוב, יצחק

השב בשנת עתה השוהה ראל
הס טאוב בלונדון. שלו תון
 להצעתו להיענות בשמחה כים
ש לו הבהיר אבל פרוסט, של

ל הלבנונים לו יתירו אפילו
לע צפוי הוא לביירות, היכנס

 באשמת בישראל לדין מוד
 כך משום אוייב. לארץ יציאה
 תוכניתו ממפיקת טאוב ביקש

ה אישור את לקבל פרוסט של
 בלונדון הישראלית שגרירות
 שמע לא מאז ללבנון. ליציאתו

 מ־ ולא מפרוסט לא יותר דבר
 עד ברור לא התוכנית. מפיקת

 שגרירות זו היתה אם היום
לה שסירבה בלונדון ישראל

(אח ללבנון לצאת לטאוב תיר
 כי טענה התוכנית שמפיקת רי

לבנו־ אישור לקבל בעייה אץ

אנחנו? איו דידי. ״הלו עדן:

 לא שפשוט או. לכניסתו) ני
 בקשה בכל השגרירות אל פנו
כזו.
 פובליציסט קנה כאשר 0<

 מכונית מרקיס יואל הארץ
 כרמן מדגם ספורט פולקסוואגן

 אחד בפני דאגה הביע ג׳יאה,
 פולקסוואגן סוכנות ממנהלי
יה אם ראמי, יצחק בארץ,

ל מתאימים חלקי־חילוף יו
 חייך ראמי הנדירה. מכונית

 ״סמוך! לו: ואמר מבטל חיוך
 לך לגלות לי תרשה מזה- חוץ
 מכוניתי קנה מי יודע אתה :סוד

 ממשפחת אחד בדיוק? כזאת
 שאנחנו חושב אתה אז דנוך.
 חלקי- מלאי להחזיק לא נעיז

 יצא שוכנע, מרקוס חילוף?״
ל והלך מכוניתו עם כשימחה

 ג׳קי. במסעדת צהריים אכול
 שם פוגש הוא מי את והנה,

 דנוך שמשדן את לא אם
 כרמן במכונית למקום שהגיע
 החלו השניים אדומה. ג׳יאה

 המכונית -על רשמים להחליף
 דנוה את שאל החשדן ומרקום
 שיהיו חושב אתה לי, ״תגיד

 ?״ חלקי־חילוף מספיק להם
 ואמר: בעליונות, חייך דנוך
 אני גם :סוד לד אגלה ״בוא
 אמר ראמי אבל מודאג׳ הייתי

 קנה עוד מי יודע ,אתה לי:
 מרקוס, יואל כזאת? מכונית
חו אתה אז הארץ. של הכוכב

 להחזיק לא נעיז שאנחנו שב
איתו?׳״ ולהתחיל חלקי־חילוף

 הבלשי הגילוי בעיקבות 0
 ראש־הממשלה של המבריק
לת שהצליחה מאיי, גולדה

 סטודנטים שני הם על פוס
 לשיחתה שהאזינו הדואר עובדי

 בארצות־ ישראל שגריר עם
ה נזכרו רדין, יצחק הברית
 של האבטחה חיילי שבוע
 המסוק על ששמרו זערן, נח״ל

לבי גולדה בזמנו הגיעה בו
בל בחידה בהיאחזותם, קור
 הצליחה אותה אחרת שית

החיי לפתור. ראש־הממשלה
 קופסה במסוק אז גילו לים

 אותה שפתחו אחרי חשודה.
 מלאה שהיא גילו בזהירות,

 ורק כולן, את זללו הם עוגות.
 התברר האחרונים בפירורים

של עוגותיה אלה שהיו להם

ל שחזרה — ראש־הממשלה
 היא ריקה. קופסה ומצאה מסוק

 ובחיילים, בקופסה הסתכלה
והמריאה. מבין, חיוך חייכה
 רבץ, יצחק של אשתו 0
 לארץ שחזרה רכין, לאה

תפ את שסיים בעלה עם יחד
 הצטרפה בארצות־ד,ברית, קידו
 ביום ציבורית: לפעילות מייד

התייצבה כבר השבוע החמישי

 וילונות, למכירת הדוכן מאחרי
 איר־ של בשוק ושמיכות מפות

 ב־ שנערך עובדות, אמהות גון
 בעונד בתל־אביב. בית־החייל

שא ומחייכת, תמירה שם, דה
 פגשה שלא ידידה אותה לה

 בשביל ״מה, רב: זמן אותה
 ״כן,״ ?״ מאמריקה חזרת זה

זה.״ בשביל ״רק לאה, השיבה

היש לטלוויזיה אפילו 0׳
ל צריכה שהיא קורה ראלית
 ב־ הוזרבות היכל לתוך הסתנן

 על־כל־פנים, כך, תל־אביב.
 את להכין שבא לצוות התברר
משו שירי ערב לצילום הציוד
 קודם יום להיכל והגיע ררים,

 יום באותו התוכנית. להקלטת
 מידר־ של כנס במקום נערך

הטל הנהלת דתית. שת־נוער
 להכין מהצוות דרשה וויזיה

 10 בן סירטון זאת בהזדמנות
התמר הצוות הכנס. על דקות

ה הנוספת העבודה על מר
 כשבא המחרת, ביום פתאומית.

 ישעיהו הטלוויזיה מנכ״ל
 שירי בערב לחזות תדמור

 אנשי בפניו טענו משוררים,
 היה בכלל האם :הטלוויזיה

 ביום הכנס את לצלם צורך
 תדמור: להם השיב הקודם?

להי היחידה הדרך היתד, ״זאת
 ולהתקין קודם יום לאולם כנס
הציוד.״ את

 של משפחתו שם בגלל 0
י הטלוויזיה חשמלאי אז׳  די■ י
 עם אותו המחליפים יש אליק,

 על־כל- כך, הלאומי. המשורר
 החזרות באחת התברר פנים,

 בו משוררים, שירי ערב של
 כמה גם השאר בין הושמעו
 כי■ נחמן חיים של משיריו
ה מפיק נכחו בחזרה אליק.

 ומפקד כן*נר יצחק ערב
 אחד לבני. יצחק גלי־צה״ל

כי להם סיפר התיזמורת מנגני

יו הוא אם הקטן בנו את שאל
שא ״בטח ביאליק? זה מי דע
 ״ביא־ הילד, השיב יודע,״ ני

ה מהטלוויזיה.״ האיש זה ליק
 פתאום? מה ושאל השתומם אב
 הצעיר הבן כי לו התברר ואז

 המופיעות הכותרות את קורא
 ושם הטלוויזיה תוכניות בגמר

ביאליק. של בשמד נתקל הוא
הטל של צרותיה לכל 0.

ונוס כמעט הישראלית, וויזיה
 נוספת. צרה שעבר בשבוע פה

 ב־ מבט־מפורט שידור לאחר
התוכ עורך נתן מוצאי־שבת,

 הידוע גלעדי, אדכס נית
 כל את המפחיד מהיר כנהג

 יואש לכתבים 0טרמ נוסעיו,
ו אכישי יאיר אלרואי,

 לתל־ מירושלים ארכל יורם
 נכנסה הרמזורים באחד אביב.
 אחרת, מכונית מכוניתם לתוך
 בנס ל״י. אלפי של נזק גרמה
 בפגיעות הטלוויזיה אנשי יצאו
 קרתה התאונה בלבד. קלות

 בתמימות עצר גלעדי כאשר
רמזור. ליד

 במינה מיוחדת מסיבה 0
 העיתונאי שעבר בשבוע ערך
 שנה מלאות לכבוד אורן, רם

אח ידיעות של היומי למוסף
 עורכו. שהוא שעות, 24 רונות,
ה זכו עשיר, בכיבוד מלבד

 באורך בסרט לחזות מוזמנים
הלוה המאהבים אחרון מלא,
 בארץ, הוצג לא שעדיין טים,

 שהביא אורן על־ידי שהוקרן
 מכונת מארצות־הברית איתו

הקרנה.
 הגדולות הבעיות אחת 0

ב בתי־החולים ניצבים בפניהן
האינ המבקרים זרם הוא ארץ
 היום, שעות בכל השוטף סופי

ב התקינה. לעבודה מפריע
 ישעיהו שערך בנושא מחקר

 המנהל ארמוני, (״שייקח״)
 בית- של האדמיניסטרטיבי

 בתל־אביב, איכילוב החולים
 בבית- ניסו בשעתו כי גילה

ל בדרום־הארץ גדול חולים
 באמצעות הבעייה על התגבר
כא הדלתות, של פיזית נעילה

 ניתן מוסמך עובד לכל שר
 אך — נסגרו הדלתות מפתח.
 קצרה חקירה פסק. לא הזרם

 מעטים ימים תוך כי גילתה,
 המרכזי בשוק להשיג היה ניתן
 ושווה צנוע במחיר העיר, של

מ אחת לכל מפתח נפש, לכל
ביודהחולים. מחלקות

 הנשים על דעתה את 0
ומל הדוגמנית השבוע הביעה

 דוי■ איריס (מיל.) המים כת
 נולדתי שלא ״חבל :דפקו

 :נזכרה דקה כעבור כגבר.״
 כגבר, נולדתי לא למזלי ״בעצם

 להתחתן צריכה הייתי אז שכן
!״אשה עם

השבוע פסוקי
סורקים, מרדכי ח״כ •

 מפ״ם של למערך התנגדותו על
 ״כיצד :העבודה מיפלגת עם

כל ליהנות וגם חזיר לאכול
 ו־ הנאה באיזה מהעצמות. בך

 במים־ מפ״ס מתעללת זילזול
בה.״ ופוגעת העבודה לגת
 רד שלום העיתונאי •

 בארץ, רבים ״אנשים ג זנפלד
 של בתוכניתו השבוע שחזו

 כאשר נחרדו פרוסט, דייויד
 שמסך־טלוויזיה להם, התחוור

ראי.״ גם לשמש יכול
 רוט■ יעקב הטור כעל •

 לא אני בחגים ״גם • כליט
 הפורים נשתנה מה אבל מבין,

 יודע. אני קודמים מפורים הזה
 לנו דפקו קודמים שבפורים

וב מפלסטיק פטיש עם בראש
קאראטהז״ — הזה פורים

ה המדים את לדגמן נבחרה 1111
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