סוך־ סוף מ תגל ה מה היה
באמ ת כ תוב בבינקס השחור ש ל סביר
!8

ראש עיריית תל-אביב
שלמה )״צ׳יצ׳״( להט נל 
אה ,ככל הנראח ,לדבר אך-
ורק על עניינים מוניציפליים
הנוגעים לעיר תל־אביב .ב 
ראיון שהעניק לדודו טופז,
נשאל על־ידי המנחה מה דעתו,
כמפקד הכוחות המשוריינים ב 
סיני בתקופת מילחמת־ההתשך,
הסדר־
על
מיל,.
וכאלוף

התארח בביתו של ספיר בכפר־
סבא ,נקרא ספיר אל החדר
השני ,לבדיקת רופא ,והוא נ ד
תר בחדר־העבודד ,לבדו .על
השולחן הבחין בפנקס השחור
המפורסם של ספיר .הוא לא
התאפק ,ופתח אותו .״ומה היה
כתוב בו ? ״ שאל מני .השיב
ש רי ד :״כל הפנקס היד ,מלא
מיספרים ,מיספרים ,מיספרים,

מני :״הם רצו שהוא יערוך
מסע־דילוגים בין שני חדרי'
השינה שלהם ,ויחתים אותם
על הסכם־ביגיים עד לנישואיהם
השניים זה לזו.״
כשנשאל א י ל ן ©ינ ק
י■
מנהל מלון המלך דוי ד בירו 
שלים :איך זה שמלון מכובד
כמו שלו ,מאפשר לזוג לא
כמו שחקני הקולנוע
נשוי
וריצ׳ ארד
טיילור
אליזבט
ברטון להתגורר בדירה בחד 
רים משותפים ז ה שי ב :״סי 
דרנו להם דירה בת שני הי־
ביניהם
שמפריד
רי־שינה,
חדר־אורחים .מה עושים אלי־
זבת וריצ׳ארד אחרי שהם
מכבים את האור ,אני בהחלט
לא יודע .ואני גם לא יכול
להיות אחראי לזה.״
באותה הזדמנות סיפר
■
עמי ,שהוא בנו של
פדרמן ,מבעלי מלונות דן,
שהם הבעלים של המלך דויד,
כי שמו השני הוא ישראל .הי 
תד ,זו גולדה מאיד שאילצה
את אביו להעניק לו שם שני
זה ,מאחר שנולד עם קום ה 
מדינה.

שמואל

לאנשים
הנבונים

כרמל
מזרחי

מיקבי ואעגין לזגיזן
זזנרזן יעקב
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 1ל  1 ) 1 \ 111יו״ר ועדת״הכספים של הכנסת,
* |1| 1 111
י י י •״ | הוזמן ,על״ידי אימהות ברוכות־
 1 11#י/ 1
ילדים לגוא לקייטנה שאורגנה עבורן ,להסגיר לחן את שיטת
הרפורמה במיסוי .הנשים ,שהקיפו את קרגמן ,הקשיבו לדגריו,
אך מה שהעסיק את קרגמן יותר מכל ,היה  :״איך זה שהבעלים
שלכן נתנו לכן לעזוב את הבית ואת הילדים ולצאת לקייטנה ז״
הביניים .צ׳י־צ /שהוא איש
ליכוד ,השיב באופן פסקני ו־
חד־משמעי ,כי פינוי המעב 
רים לא רק שאינו מגביר,
לדעתו ,את הסכנה ,אלא אף
נותן לישראל עמדה מצויינת
להתקפה ,וייתכן אפילו שה 
עמדה החדשה סובה מזו ש 
קדמה לה.

לא היתד ,כתובה בו אף אות
אחת ,ולא יכולתי להבין שום
דבר.״
׳  8באותה הזדמנות סיפר
יוסי ,כי לא אחת ,כשהיה משו 
חח עם ספיר ,היה הלה נוזף
בו כאילו היד ,ילד ,ו או מ ר:
״מה אני בכלל מדבר אתך,
אתה הרי לא מבין שום ד בר ! ״

;  8חבר הכנסת יוסי שריד
היה אורחו של המנחה מני
פאר שחגג השבוע את יום

למני פאר היתה גם דיעה
משלו׳ מדוע התעקשו אליז*

הולדתו העשרינדותישעה ,ב 
אחת מתוכניות ממני מני .בין
השאר סיפר יוסי ,שהיה בן-
טיפוחיו של ©נחם ספיר ה 
מנוח ,כי באחת הפעמים שבהן

ט ץ להשתכן במלון המלך
דויד דווקא ,בעת שהותו של
מזכיר־ד,מדינה האמריקאי הג
רי קיסיגג׳ר במלון .אמר

בתיה בנדיקט

8

כת טיילור וריצ׳ארד כר־

לשעבר סגנית מלכת־חמים וכוכבת
המחזמר איך להצליח בעסקים ב-
תיאטרונו של גיורא גודיק ,מיונגוררוג מזה שנים בניו״יורק .לאחרונה
נכנסה בתיה לעסקנות ציבורית והיא פעילה במגבית היהודית ,באיסוף
תרומות לאיל״ן ,מארגנת נשפים ,תצוגות ומכירות פומביות למטרות
צדקה .בתוכנית טלוויזיה שנערכה לא מכבר בניו-יורק ,שנמשכה 24

 ■ :גם ק ר נ י © אי ,אשתו
של מני ,מגלה לאחרונה חוש 
ד,ומור ,שמסתבר כי אינו נופל
מזה של בעלה .בעת ששוחחו
השניים על ההפגנות ע ד הם-
דר־הביניים ,אמרה לבעלה :
״כואב לי הלב לראות ליכוד-
ניקים מרביצים לליכודניקים.״
כשאל אותה מני על מה היא
״השוטרים
מדברת ,השיבה :
שהרביצו בהפגנות גגד ההסדר
למפגינים ,הם בטח ליכודני-
קים ,אם היו מערכניקים ,היו
מזמן מתקדמים בחיים ועוזבים
את המישטרה*.
י ■ בראיון שהעניקה לעיתו 
נאית כדוריה אכידן־כריר,
גילתה מזכירת מועצת־הפועלות
תמר אשל ,כי האשם ה 
יחידי בקאריירה הממשלתית
לשעבר
ראש־הממשלד,
של
גולדה מאיר ,היה ראש-
הממשלה המנוח דויד כן■
גוריץ .אמרה א ש ל :״לא ה-
מיסלגד ,היא שתבעה כיסא של
שר עבור גולדה ,אלא בן-
גורית .זד ,היה מעשר ,אישי
של בן־גוריון ,שקרא לד ,מ 
מוסקבה .אם זה היה תלוי ב-

מיפלגה ,היא היתד ,נשלחת ל 
כנסת או מתמנה כשגרירה.״

81

באותו ראיון האשימה
תמר אשל את חברת־הכנסת
שולמית אלוני ,בהפרחת
סיסמות באוויר ובניצול מוע-
צ ודד־,פועלות לצרכיה האישיים.
כשציינה הכתבת כי שולמית
אלוני אמרה לה ,שהמועצה
התייצבה מאחרי הצעת־החוק
ל שיווי זכויות האשד ,של תיש־
עת חברי־הכנסת ,אמרה תמר
א של :״לא ,להיפך ,זו היתה
הצעה אישית .לא היינו שות 
פים לזה ,ואנחנו נגד חקיקת
חוק מיוחד לנשים.״

8

לקליינטים המפורסמים
של חברת ״דנאיד,״ לביגדי-
עור ,ליידי ריכקה זיו ,במאי
הסרטים אוטו פרמינג׳ר ד
הזמרת כוורלי פילס ,הצ 
טרפה בשבוע שעבר מפורסמת
נוספת .בנמל־ד,תעופה בן־גוריון
כוכבת-הסרטים
אל
ניגשה
אליזבט טיילור מנהלת ה 
חברה הארצית׳ מולי הררי,
נתנה לה במתנה חצאית־עור.
טיילור בחנה את המתנה ,ואמ 
רה :״יפה מאד .תשלחו אלי
דוגמאות של כל מה שיש לכם,
ואני אבחר.״

8

טופ1
דו דו
המנחה
מדי־פעם
להשתעשע
נוהג
בליהוק אישי־ציבור בתפקידים
תיאטרליים .את יועץ ראש-
הממשלה לענייני־ביטחון ,ה 
אלוף )מיל (.אריאל )״אריק״(
שרון ליד,ק בהצגה משרתם של
שני אדונים ,כשהוא מציע ל 
צרף לצוות גם את מנהיג ה 
ליכוד מגהם כנץ ,ואת ראש-
הממשלה יצחק רכין .ואילו
לשר הדתות יצחק רפאל,
הציע דודו לשחק בהצגה על
קלות־דעת וצביעות.
עיריית חיפה,
ראש
8
יוסף אלמוגי ,אינו ידוע דוו 
קא בזכות גינוניו החברתיים.
לאחרונה ניראה סועד בימים־
עדת־דגים לאניני־טעם בחיפה,
המצטיינים בפירות־ים ובמאכ־
לי־דגים משובחים ,כשהוא לו 
עס להנאתו ״געפילטע פיש״.

8

במכירה פומבית שהת 
קיימה במועדון המערה שביפו
העתיקה ,הוצע למכירה ציור
של הצייר מיטה כרנשטיין.
ברנשטיין שנכח במקום ,הת-

שעות רצופות ושחוקדשה לאיסוף כספים עבור נפגעי שיתוק״ילדים,
הופיעה בתיה בחברת כוכבים ידועים שנטלו חלק בתוכנית .מימין :
בתיה עם הזמר פול אנקה .משמאל  :עם ג׳ון לינדזי ,ראש עיריית
ניו״יורק לשעבר שהפך לכוכב קולנוע .לבתיה היה חלק באיסוף תרו•
מות בסך  5מיליון דולאר שנתרמו באותה תוכנית ,כאשר הצופים
טילפנו לתחנת הטלוויזיה והודיעו על תרומותיהם לנפגעי השיתוק.
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