
 ״פנטהאוז״ האמריקאי העירום ירחון
מאיר גולדה בראש־הממשלה גאה

צג~ י 4-

פי סביב הסערה בשיא ■
 מאיר (מיל.) אל״ם של טוריו
באו כמרצה ממשרתו פעיל

כ לפני תל־אביב ניברסיטת
 יהונתן פירסם ימים, חודש
 בשם מאקאמה במעריב גפן

 במילים: שהסתיימה מאירקה,
 קינד את מבינים לא פשוט ״הם

 אהבת ואת במיצחך הדאגה טי
 — בחזה לך שרוקדת המולדת

 כי לאטינית, ללמוד להם תן אז
כש מזה.״ יותר להם מגיע לא

 המאקא־ את לקרוא פעיל סיים
 מאיר־ הודה דמעות. הזיל מה,
ב ״פעמיים מכן: לאחר קר.,

 פעם דמעות. לי ירדו בגרותי
 כשקראתי ופעם אבי כשנפטר

גפן.״ יהונתן את
■  מפורסם לאב בת להיות י

 בחיים. עוזר די בדרו־כלל זה
 שר־התחבורה־ של לבתו אבל

 פרה, שמעון והתיקשורת
ה הייחום עזר לא ציקי,

 בביודהמלון זה היה משפחתי.
 התארחה בו נפטון, האילתי

 בחדרה שאין גילתה היא הבת.
 ציקי סילפנה מגבות. מספיק

ש ממנה וביקשה למרכזנית
מג עוד לחדר שיעלו תדאג
 לך?״ יש מגבות ״כמה בות.

 :ציקי המרכזנית. התעניינה
 מספיק ״זה קטנות.״ ״שתיים

המרכזנית. קבעה !״לך

 האחרונים בשבועיים 0:
 משח שר־הביטחון מרבה
 משקפי־שמש, להרכיב דיין

 במקומות נמצא כשהוא בעיקר
 כ־ :הסיבה ומוארים. פתוחים
 שבגן בשיחים השר שטיפל

 חומר לעינו חדר בצהלה, ביתו
 מדלקת סובל והוא צורב, צמחי
 באור במיוחד המכאיבה בעין,

השמש.
 ראש- התקיפה בזמנו 0

 את ■מאיד גולדה הממשלה
 ״ה־ האשה: לשיחרור האירגון
 מלא האשה לשיחדור אירגון

ה -בין אז, אמרה בטיפשות!״
 במהדורה האחרון הגליון שאר.

 העירום ירחון של האמריקאית
 לאותה עתה מתייחס פנטהאוז

 סבתא היותה ״למרות הערה:
 ממ* שראש הרי ועקרת־בית,
ד הרבה השיגה שלת־ישראל  י

המשתיי אשה כל מאשר תר
 האשה שיחרור לאירגון כת

אחרי לחלום.״ אי־פעם העזה

 לעיתונאית מזל, לה אין 0■
שהחלי־ אחרי נמיר. דכורה

 האנגלית, השפעת ממחלת מה
 היא שם בטהרן. לנוח נסעה

 הנסיכה עם להיפגש הוזמנה
שרפ, הת בראש העומדת א

 בפרס. האשה לשיחרור נועה
ב תרבות לענייני הניספח סגן

או לקח שם, ישראל שגרירות
 דבורה, לפגישה. במכוניתו תה

 בשלוש בחייה התנסתה שכבר
מהן שבאחת תאונוודדרכים

 של היוצא מפקדו +
מוטי האלוף! חילייהאוויר,

 מצד,״ל: פרישתו ערב הוד,
 חיל- של ביותר הגדול ״ההישג
 ההישג הושג. טרם עוד האוויר
 כשחיל־ יהיה ביותר הגדול

 השלום!״ את יביא האוויר
 חיל־האוויר מפקד •

עזר <מיל.) אלוף לשעבר,
 שחלו השינויים על וייצמן,

 את עזב שהוא מאז בצה״ל
 — גדלו ״השערות :השרות

קצרו.״ והחצאיות

מצי ביוס־העצמאות, שנה, מדיהאדונים נשות
ניש את רק לא צה״ל אלופי גים

 הנשף כמו נשפי־וזג, של בשורה נשותיהם. את גס אלא צה״ל של קו
בתל־אביב, בגן־אורנים צה״ל של העליון לפיקוד הרטמכ״ל שעורך

 בתמונה, הדורות. נשף בשמלות הדרן בכל הגנרלים נשות מופיעות
 אלוף־מישנה חגית; אשתו בחברת טל ישראל האלוף לשמאל: מימין
 לילי אשתו ליד שרון (״אריק״) אריאל האלוף ;לאשתו נושק ברוך,

תלמה. אשתו, מול אלעזר (״דדו״) דוד רב־אלוף והרמטכ״ל,

אבו  שישב הדרוזי, שר־התיקשורת מגןמועדי ג׳
ב־ הנכבדים המוזמנים בימת על

 התרגשותו את להסתיר היה יכול לא בירושלים, צה״ל מיצעד
 פניו, על חלפו הדרוזית המיעוטים יחידת שחיילי שעה הגדולה.

דמעותיו. את לנגב כדי במטפחת להיעזר נאלץ בבכי, השייך פרץ

 שאול בית־הספר ״מנהל :בה
 לי אמר בבית־שאן המלך
 "של למיקרופון זה את להגיד

 מנהל אמדה. היא קול־ישראל,״
 כהן, בן־ציץ בית-הספר,

הב ״הבל טענותיה: את דחה
 לומר לה אמרתי לא ! לים

 דימיונות־ הם אלה כזה. משפט
יכ לא גם היא לדעתי שווא?

 באותו כי רעבה, להיות לה
 עד תורנית־מטבח היתד, יום

 אפשרות לה והיתה ,11 שעה
■תשלום.״ ללא לאכול

בצי הירחון מטפל המחמאה,
ש לטעון ואי־אפשד .... : טטה

שוביניס חזירה של דיעה זו
 כסי מכירה, מאיר הגברת טית.

 יכולה שאשה בעובדה הנראה,
 לקא־ ולהגיע אשה להישאר

 אפילו ביותר, עליוגה ריירה
 — לחזיר ובקשר מגבר. יותר

ב נוגעת איגד, מאיר הגברת
חזירים.״

 שלו. והרעב אדם כל 0'
 אמירת אחרי שנים וחצי שש

 את שזיעזע הרדיופוני המשפט
 כתב לאחרונה נפגש המדינה,
 הילדה עם שור רנן במחנה
 מסתבר, מבית־שאן. הרעבה

 ,20 בת כיום כהן, יסח כי
מו בחיפה, ומתגוררת נשואה,

רע אז היתה לא כי עתה, דה

ל נכנס כשראשה קשה נפצעה
 המכונית. של הקידמית זכוכית
 יוסף בעלה על־ידי הוזהרה
 במושב עוד לשבת שלא נמיר,
שכ בפרס מכונית. של הקדמי

 ב־ התעוררה האזהרה, את חה
 היא מוח. זעזוע עם בית־חולים

 אל־על במטוס לארץ הוטסה
 איכילוב בבית־החולים ואושפזה

בתל-אביב.
 באי־ המאושפזת אחרת 0

 היא ועזובה, נשכחת כילוב,
 של אלמנתו שרת, ציפורה

 ישראל ממשלת ראש שהיה מי
ש ציפורה, ז״ל. שרת משה

 בעלה מות אחרי התגוררה
ב חדר בדירת רבות שנים
 שהוכנסה עד רביעית, קומה

 שבוע לפני חשה לבית־אבות,
 ל- חסרת־הכרה והועברה ברע

 כשרוב שם והתקבלה איכילוב
 כלל יודעים אינם העובדים

היא. פי

ה י ר ה ע י ^ ו ח י  השבוע פרסם מעריב, עורך ד
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 העליון, הפיקוד בנשף הורה רוקדת כשהיא דיסנצ׳יק, רחל צעירה,
 דיסנ־ של תמונתו :פירסס לא שמעריב מה ידין. יגאל ובין דדו בין

מזוהות. לא נשים שתי בין הורה הרוקד ,86ה־ בן עצמו, צ׳יק

 שמואל והמנחה הבדרן 0!
 בביתו לאחרונה התארח שי
 ב- המפורסם ידוע, סופר של

 עד המגיעה הגדולה, קמצנותו
 לכבד נוהג אינו שהוא כד לידי
 שי של להפתעתו אורחיו. את
 אותו: ושאל הסופר אליו פנה
 קר?״ או חם תשתה, ״.מה

 ״קר!״ היתד, שי של תשובתו
 לו הגישה מספר דקות כעבור

 קרים. מים כוס המארח אשת
 ״ואם ושאל: שי אליה פנה

עו היית — חם מבקש הייתי
אמבטיה?״ לי שה

השבוע פסוקי


