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השח של בנם קאראדיין, סי־גאל פרי הוא האחד :ילדים שלושה
 השוהה קאראדיין, דייוויד וחברה-לשעבר סי״גאל ברברה קנית
(משמאל). הזמן מרבית בימת־הצילומים על ונמצא אמו עם בארץ

 שיף, דובי ״דיפלומט״ מלון מנהל של בנו שיף, צביק׳ה הוא השני
 עם חגר (מימין), צביק׳ה שיף. חיים בעל־המלונות של ונכדו
 וזכה בימת״הצילומים על הזמן רוב נמצא ב״דיפלומט״, חוריו

 מיצי, של בנה לוטקין, חן הוא השלישי בסרט. קטן בתפקיד
הכספת. שומר בן בסרט לוקוב, דידי השחקן של חברתו

 חדש בית־אבות בפתיחת !8
 שר־חבריאות בירך בעפולה

 שר־ את שם־טוב, ווקטור
 שהיד, דזזבי, מיכאל' הסעד,
 ולא בפתיחה !נובח להיות אמור
 השר אמר מחלתו. מפאת נכח

 לו שולח ״אני בירכתו: בדברי
 אני בעיקר אך בירבת־החלמה,

 להעלות לא כדי שיחלים, רוצה
 המאושפזים, סטאטיסטיקת את

ממילא.״ הגבוהה
 סיפר הזדמנות באותה ■
תפ את שמילא בעת כי השר,
 ושר־הסעד שר־הבריאות קידי

מ באחת התיישב הוא כאחד,
ראש־ מול הממשלה ישיבות

 ועישן .רבץ יצחק הממשלה,
 שידע רביו, בו הביט סיגריה.

 ושאל: מעשן אינו שם־טוב כי
 לעשן?״ התחלת פיתאום ״מה

 ״זה שר־הבריאות: לו השיב
שר־הסעד!״ זה מעשן, אני לא

 של מתלונות כתוצאה 88׳
 שאין הטוענים חברי־כנסת,

 דד במיזנון לשבת מקום להם
ו השרים שעוזרי מפני ח״בים

המקו כל את תופסים דוברים
 בוועדת־הכנסת הועלתה מות,

ש השעות את לצמצם ההצעה
 ולעוזרי־ לדוברים מותר בהן

 ההצעה במיזנון. לשהות שרים
ויר־ השרים, בין סערה !עוררה

 לפני מלכת־חמים לתואר מועמדת שחיתה מיכץ דנה
 דרישת עקב התחרות את נטשה אך שנתיים,

 השמיני׳/ ״הנרי בפאב השבוע נראתה וייצמן, שאולי דאז, חברה
 דנה, קוסמטית. בחברה כיועצת־יופי עבודתה במיסגרת בילתה בו

 כתובתה ובחן גלויות החברה של כתעלול-פירסומת המחלקת
 כי מנשים, לא לצילצולי־טלפון זוכה שלה, הטלפון ומיספר הפרטית

לחברותיהם. שנמסרו מהגלויות המיספר את המעתיקים מגברים אם

הצי בשל שהתפרסם האילתי הצלם׳פילוסוף דוד
 לקח שלו, היפים חתת״מימיים לומים

 בצוללנות, המתמחה מהונג־קונג, צעירה היפית הימים באחד
 המים. לפני מתחת אל אותה והוריד כדורי-עופרת לרגליה קשר

 דגים. המושך מיוחד, חומר פילוסוף מרח הסינית של חוח על
המקום אל נמשך דג המטרה: את השיג פילוסוף דוד

זה. בתצלום הונצח פילוסוף, הצלם דרישת לפי בדיוק הנכון
 על בתגובה הפרק. מעל דה

 יחיאל החליטו הח״כים תלונות
 שר-המישפטים, דובר גוטמן,
 שר-דיחי- דובר בחן, ישראל

 שר־ה- עוזר לשם, כרץ* נוך,
הברי מישרד ודוברת מישטרה

 להפגין גנני, דבורה אות,
 ב- לשהות בכנסת, נוכחות־יתר

האפשר. ככל רב זמן מיזנון

מש פרים במה גם לשחוט הוא
 אליו שהעביר פתק תוללים.
המרכזת הוועדה חבר עמיתו,

 חיוכים עורר חסון, אברהם
לש ״מדוע חסון: כתב רבים.

 כבר אם ז פרים או סרות חוט
 שוורים. לשחוט עדיף לשחוט,

מתפ שאינו פר הוא שור הרי
* !״ קד

 הריפורמה על בדיון 81׳
המר בוועדה שנערך במיסוי,

 חבר הירצה ההסתדרות של כזת
 על אלמוזלינד, נתן הוועדה,
קדו פרות ב״שחיטת הצורך
הכרח שאולי והוסיף שות״,

ה על־ידי שנסתרה דיעוז *
בעב שאין הסבורים, בלשנים,

ולר ושור, פר בין הבדל רית
 על מדובר במקורות — אייה

יש דת פי שעל בעוד שוורים
חיות. לסרס אסור ראל




