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יעקב וזנוזן

 רב־ן ■צחק של צילומיו ■ועברו האם
ת ע ? ד״ניקוי־ראש׳ אחת ובעונה ב

 לשמיעת שבאו הצופים, את הדהיםנוץ יהושע
בבאר־ המחוזי בבית־חמישפט עירעורו

 נדמה לרגע כסא־גלגלים. נושא כשהוא המכונית את יצא כאשר שגע,
 אולם בכסא. ישוב כשהוא לבית״המישפט שייכנס היה
אליו. שנילווה לחברו, אלא לעצמו נועד לא הכסא כי נתברר מייד

 של הראשונה הגברת ■
 נוהגת רבץ, לאה המדינה,
 אל לרדת האחרונה בתקופה

 ב־ מסיורה חזרה מאז העם.
 מרכיבה היא ארצוודהברית

גדו מישקפי־שמש מדי־פעם
 ה־ למכונית לבדה נכנסת לים,

 ל״ נוסעת שלה, פיאט־ספורט
 בתל־אביב. דראגסטור מיסעדת
וידי ידידותיה עם שם נפגשת

 בפגישות לשיחות־חולין. דיה
 הדיאטה, את זונחת היא אלד■

 ירקות עם בשר־עגל מזמינה
 ועוגת-שד בוואריה מבושלים,

מח גלידה, בתוספת חמה קולד
 הפירור עד המנות את סלת

האחרון.
 גם הכין גדולה זלילה ■
 מנדי׳ס, הסינית המיסעדה בעל
כו של לכבודו שאולי, רפי

ה הגדולה, הזלילה הסרט כב
 שהיה פיר,ולי, מישל צרפתי
 יחד לארץ השבוע להגיע אמור

 ג׳ולייט הזמרת רעייתו, עם
מפו הוראות נתן רפי גרקו.
ש במיסעדה, לטבחים רטות
יו במשך המעדנים על עמלו
 הזמרת אך רצופים. מיים

תפ בגלל לבדה, לארץ הגיעה
 חדש. בסרט בעלה שקיבל קיד

 נאלץ לארוחה, שיועד ביום
 ממת לאורחיו לחלק שאולי

 משפע להיפטר • כדי כפולות,
שהכין. האוכל
 יהודדז חברי-הכנסת 8
 ואלי־ מהמסד״ל מאיר בן־
ה הופיעו ממפ״ם רונן ר עז

 הקונגרס מישלחת לפני שבוע
 הדרום- רונן האמריקאי. היהודי

 ש־ מבן־מאיר, חשש אמריקאי
 הצהיר ולכן אנגלית, שפת־אימו

בי ״הסידור הדברים: בפתה
 הוא :זה הוא בן־מאיר לבין ני

 הנכונה, האנגלית את ידבר
הנ הדברים את אומר ואני

כונים.״
בהנ שהתקיים בדיון 8
האונס, על הקואליציה הלת

אליעד ניסים ח״כ החל
 בפירטי-פרטים מתאר (ל״ע)

בחורה. של אונם של שלבים

 לה ״מורידים אליעד: אמר
 קורעים אחר־כך השימלה, את

וה התחתונים את מעליה
בתיאו המשיך הח״כ חזייה...״

 ש- עד דקות, כמה העסיסי רו
 הצליח רונן אליעזר ח״כ

 :באומרו להפסיקו בקושי
 לדייק צריך לא בסדר, ״בסדר,
בפרטים.״ כל־כו
 אחרונות ידיעות כתב 8

 פו־ כ?־ ,״)(״שייקר ישעיהו
 הישראלי העיתונאי הוא רת

 לראיין בכבוד שזכה הראשון
 איראן, של השאה את אישית

 ריזה מוחמר מלד-המלכים,
 השאה אומנם, פאחלוואי.

כ בלישכתו שייקח את קיבל
 הצרפתית תחנת־השידור כתב

 ידע הוא אבל ,1 מס׳ אירופה
משו הוא שעימו העיתונאי, כי

 אף השניים ישראלי. הוא חח,
לפ איראן־ישראל. ביחסי דנו
 להזמין שייקר■ דאג הראיון ני

 שיג־ כדי המלכותי, הצלם את
 השאה. עם פגישתו את ציח

 לי יאמינו לא שאחרת ״פחדתי,
 השאה,״ את ראיינתי באמת כי

 התרגשותו מרוב אולם סיפר.
 ליש- את ועזב הראיון את סיים

 רק להצטלם. מבלי כת־השאה,
 החמיץ. מה לפתע נזכר בחוץ
 ולהצטלם לחזור יכול אני ״האם

 אנשי- את שאל השאה?״ עם
 ״רק להשיב. סירבו אלה החצר.
 על להחליט יכול בעצמו השאה

 החליט שייקר■ אמרו. !״כך
 לחדרו שוב נכנס הוא להמר.

 אמר הוא ״אדוני,״ השאה. של
 השאה להצטלם.״ ״שכחנו לו,

 של כתפו את חיבק חייך,
 אתה ״איך :אותו ושאל שייקה
 מראיין כשאתה להצטלם, רוצה
 מישפחתית בתמונה או אותי

 שצלם- אחרי המירפסתז״ על
 אמר הצילומים, את סיים החצר

 אבל גרוע, צלם ״הוא השאה:
 יוצא-מן- מצלם הוא אותי

הכלל.״

 ח״כ העלה הצעת-ייעול 8
ב ארידור, יורם הליכוד
 רשות הנהלת עם סיעתו ישיבת

את ״כשמצלמים :השידור
 הכנסת במליאת רכין יצחק
 באותה אפשר לחדשות, למבט

הצילו את להעביר הזדמנות
ראש.״ לניקוי מים

 הגיע מוכרת לאווירה 8
 תל־אביב, עיריית ראש יועץ
 אורח שהיה כרון, נתן

ל בהגיעו אמסטרדם. עיריית
 ראש־ לו סיפר העירייה, בניין

 במקום האווירה כי העירייה
קואליציו משבר בגלל מתוחה,

 אני ״עכשיו ברון: הגיב ני.
בבית.״ כמו מרגיש

אגמון, יעקוב האמרגן 8!
 הגדרה המציא זאת, לעומת
 זוועת ״ארץ למדינה: חדשה

ודבש.״ חלב
ה תבע דגול, כמחנך 8
 שר-החינוך־והתרבות שבוע

 יחסי- לקיים ידלין אהרון
 בישיבת במדינה. נאותים אנוש

פי יפר■ לארץ־ישראל המועצה
 ״אנוש״, הגדרתו את ידלין רש

ה באותיות משתעשע כשהוא
 אדיבות, המילה: את מרכיבות
ושקט. נימוסים
 יו״ר הורוביץ, יגאל 8

 הכנסת, של הכלכלית הוועדה
 שהוא פעם שבכל השבוע גילה
ה של הריק הספסל את רואה

ש בזכר הוא בכנסת, ממשלה
הח הקודמת, בקדנציה פעם,
 יחד בממשלה, שר להיות ליט
 מק״י, של ח״כ שהיה מי עם

 ה- שני מיקוניס. שמואל
 לאולם־המלאה הגיעו ח״כים

 הריק הספסל לפני נעצרו יחד,
 איזה לבחור, ״נא הממשלה. של

הו אמר רוצה?״ אתה כיסא
 מק״י של הח״ב למיקונים. רוביץ

 יגאל שר־המישטרה. להיות בחר
 שר־האו־ להיות העדיף הורוביץ

ה התגשם לא עתה עד צר.
חלום.
 חיפש העיתונאים אחד 8

 כלל, חברת מנכ״ל את החודש
אמ המזכירה דוברת. אהרן

 בחו״ל. שוהה שדוברת לו רה
 לדעת העיתונאי ביקש כאשר
 השיבה אליו, לטלפן כדי היכן,

 בוואדוץ, נמצא שהוא המזכירה
 ובירת ליכטנשטיין בירת היא

ש העיתונאי, השחור. הכסף
 העלה כי בתחילה היה סבור

 התאכזב גדול, סיפור בחכתו
עצ את המזכירה תיקנה כאשר

 שלה שהבוס אמרה מייד, מה
 שבשווייץ, דאווס בעיר נמצא

 בינלאומי סמינר התקיים שם
למנהלי־חברות.

 הידיעה כי ידעו מעטים 8
 גר יוסי העיתונאי שפירסם

 עיתונו של הראשון בעמוד
 על שסיפרה אחרונות, ידיעות

 מנהל על איים אשר 16 בן נער
 לו נגעה ברעננה, הפועלים בנק

 יוסי, של אשתו אישי. באופן
 מנהל של בתו היא ורדה,
ה מגדלוכיץ. מיטה הבנק,
 חייה על היה הטלפוני איום
 ליאת. הקטנה, בתה חיי ועל

 בשידוודמילואים, ששהה יוסי,
 שהריחה אשתו, על-ידי הוזעק
 מייוחדת חופשה קיבל סקופ,
הכתבה. את וכתב
 נכונה נעימה הפתעה 8

 למפיקת־הטל- שעבר בשבוע
 שהשתתפה גגור, שרה וויזיה

 הטלפונית הפומבית במכירה
ו עגר, זאב שעורכים החיה
 במיסגרת ישראלי, אלי

המשו השוק הרדיו תוכנית
 למכירה הציעה שרה תף.

לי באותו עוד נוכרית. פיאה
 ועל בביתה, הטלפון צילצל לה

 בחו״ל. השוהה בעלה היד. הקו
ה את במיקרה שקלט הבעל,

׳ ; | 0 ״ # ' ; הוא האמיתי ששמח האצילה, הדוגמנית |
■ לנדורף, לבית הרוזנת אנא, גוטליב ורה ■*•*״!י■ יי

 יפה. גוף כשיש בלבוש, צורך שאין להוכיח רצתה ,36ה־ בת
שהו בסידרת־תצלומים עצמו. הגוף על הבגדים את לצייר אפשר
 מלא, בעירום עצמה, את הדגימה ״שטרן״, הגרמני בשבועון פיעה
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