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בעלה את שהשמיצו העיתונאים לעבר רבין לאה צעקה

 המאו- השעה ולמרות שותפת,
ארו סגל דב עבורם הכין חרת

 מגלה כשאינו המלך, כיד חה
 לילה שבאותו ברמז אף להם

במקום. שותף להיות חדל עצמו

 אסתר חברת-הכנסת ■1
 הח״כ, מזעם. רותחת הרדיץ
בדנ ישראל שגרירת שהייתה

 ביושבת־ראש והמשמשת מרק
 ישראל-דנמרק, אגודת־זדדידות

סג חסכון שמטעמי על כועסת
בקו לישכת־התיירות את רו

 ל- טילפנה הרליץ ח״כ פנהגן.
ה שר-התיירות, ש ו קול, מ

 את מבעה לא ״אני לו: אמרה
דוו הלישכה שבסגירת ההיגיון

 טיסות־הש- כשרוב עכשיו, קא
 מקופנהגן.״ יוצאות לישראל כר

 לשטוק- הועברה אגב, הלישכה,
שוודיה. בירת הולם

 באי את כי מסתבר ■
 בתל־אביב אולימפיה המיסעדה

 המישטרה טענות מעניינות לא
 לשעבר, המכס מנכ״ל כלפי
 בקבלת הנחשד פלד, דויד
 ב- זר מטבע ובאחזקת שוחד

 האחרון השישי ביום שווייץ.
 ב־ כדרכו, פלד, סעד בצהריים
 ראה מבאיה אחד וכל מיסעדה,

 שולחנו אל לגשת לעצמו חובה
ידו. את וללחוץ

 מייוחדת־במינה מתנה ■1
 הכדורגל ניבחרת חברי קיבלו

 את שניצחו אחרי ישראל, של
 שאול המיליונר דרופ״קוריאח.

 אחד לכל העניק אייזנברג
דיגי שעון מחברי־המישלחת

טאלי.
 בלתי־נעימה תקרית 0׳

 מרדכי הרמטכ״ל בין אירעה
 ששי הזמר לבין גור (״מוטה״)

 כשהרמטכ״ל זה היה קשת.
 חיל־שיריון, בסיס אורח היה

המ את לעזוב ועמד אי-שם,
 דיברי־ברכה. שנשא אחרי קום

 ואמר אליו ניגש מפקד־הבסים
עו ■ז־,אמנותית התוכנית כי לו

ל וביקשו מייד, להתחיל מדת
 ואז בדעתו חכך מוטה הישאר.

 יופיע לא ״שרק תנאי: הציב
 קשת, ששי קשת!״ ששי פה

דב את ושמע מאחוריו שעמד
 עימקי עד נעלב הרמטכ״ל, רי

להופיע. וסירב נישמתו
 הכוחות למפקדי פרט 01

 חלק נטל המטה־הכללי וראשי
שנע הצנחנים, עוצבת בתרגיל

 בן ילד גם שעבר, בשבוע רך
 בנו גור, רפי זה היה ארבע.

 מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל של
 אל שנילווה גור, (״מוטה״)

 שעט ואף ובאוויר, ביבשה אביו
ה על המסתערים הכוחות עם

השונים. יעדים

 שכחו לא וייצמן במכון 0
המשע המיקרה את היום עד
 איל־הספנות עם שאירע שע

 ז׳ק־ של בעלה המנוח, היווני
או אריסטוטלס קנדי, לין

 אחד יום טילפן אשר נסים,
 לדבר וביקש המכון למרכזיית

 מתכוון כשהוא ״וולפסוך, עם
 אייזיק סיר הידוע לנדבן

 עובד שבמכון אלא וולפסון.
 וול־ יהודה בשם פיסיקאי גם

 את העבירה והמרכזנית פסון,
 את זה כשהרים אליו. השיחה

קו השני מהעבר שמע הטלפון,
באנג לו שאמר גבר, של לו

 בולט: יווני מיבטא בעלת לית
יהו !״אונסים ארי מדבר ״הלו,

 השיב הטעות, את שהבין דה,
 סיר מדבר ארי, ״הלו מייד:
!״וולפסון יהודה
 לשעבר, ראש־הממשלה 0

מוות איננה מאיר, גולדה
להשתתף מסכימה היא רת.

 שנערכה בקבלת-הפנים 0'
 בירושלים דויד המלך במלון
 דרום־אפ- ראש־ממשלח לכבוד
 פורס״ בלשאצר יוהגס ריקה
גלו התמודדות נערכה טר,

צ ראש־הממשלה בין יה י
 מיטה ח״כ לבין רכין חק

ה של תשומת־ליבה על דיין
 את שהקדים רביו, טלוויזיה.

 הזרקורים, את אליו משך דיין,
 הפך דיין שהגיע ברגע אך

 כוכב־הערב כבמטה״קסם, הוא,
 אך מסתירה רביו כשלאה

ש הקשים המבטים את בקושי
 שזנחו העיתונאים, לעבר ירתה

בעלה. את

 בלשאצר מישתה באותו 0
 מר״ יואל העיתונאי גם נכח

 אשתו, בלוויית שבא קום,
 אל מרקוס ניגש כאשר !לאה.

 ידו, את ולחץ ראש־הממשלה
 לי ״מותר :רבץ לאה את שאל

 לא-מקובל?״ דבר לך להגיד
 הידוע ומרקום, הסכימה לאה

 אמר החוצלארציים, בגינוניו
 ״גברתי, רהוטה: בצרפתית לה

 אינו ראש־ממשלה אשת היותך
 לאה מקסימה.״ היותו על מאפיל

 השיבה מהמחמאה, התרשמה לא
 אינך ״מדוע :בתקיפות למרקום

ל המחמאות מחצית את נותן
 ענה, לא כשמרקום בעלי?״

 אתה כמה ״תראה המשיכה:
כות שעליך לחשוב אפשר רזה,
 על כותב שאתה מה כל בים

הת הנבוך כשמרקוס בעלי.״
ב לעברו קראה מהמקום, רחק

 הנוכחים: כל באוזני אנגלית,
שמי', !׳*11 ץ011 3,11"!

ש אחרי ייזכר ״הוא כלומר:
תישכחו!״ כולכם

הטל של מייוחד צווח 0
ליש נשלח הצרפתית וויזיה

 שר-הביט- את לראיין כדי ראל
 המיל- על פרס, שמיעון חון,
המ על והשפעתה בלבנון חמה
 הראיון, התיכון. במיזרח צב

 בת תוכנית־יוקרה של במיסגרת
 בשידור הועבר וחצי, שעה

 השר אל השאלות ואת ישיר,
 מארי ׳אןז המראיין היפנה

לשם מפארים. ישירות קאודה,

 חגית את לשפץ השבתות באחת זמן לו מבא תשרוד, שחקדהסרטיסשילוח יוסד
 זיהה לא למקום, שהזדמן הזח, העולם צלם העתיקה. ביפו שקנה החדש

 שילוח ירד לצלם, שהחל אחרי רק בשבת. יהודים עבור העובד ערבי פועל שהוא חשב שילוח, את
שחקן־חקולנוע. את הצלם זיהה אז רק מהצילומים.״ חופש אדם לבן תן ״דחילק, :לעברו וקרא מהסולם

1• □ 1111^1^1 ניבחרת־ישר- קפטן שהיה מי *1
י 1111 □11 1יי11\ מ־ כאחד ונחשב בכדורסל אל #1\

 העלה מעודה, ישראל שידעה ביותר הגדולים מאלילי״חספורט
 האליל את ביום בו לזהות וקשה במישקלו רבים קילוגרמים

 שניאור ממשיך החוק, עם שהסתבך למרות שנים. עשר מלפני הנערץ
 בני־מיש- בחברת בו לפגוש היה אפשר פסח ובערב כמינחגו, לבלות
בארץ. היקרים מבתי־המלון באחד בבריכה, מבלים כשהם פחתו,

 השר של אוזנו על הורכבה כך
הופ מייוחד וטכנאי אוזנייה,

הת הוא מדי-פעם עליה. קד
 כשמבו־ פרס, של באוזנו עסק
ש פרם, בעליל. ניכרת כתו

 אמר הטכנאי, במבוכת הבחין
 שלי. מהאוזן תתרגש ״אל לו:

שאתה כמה בה לטפל יכול אתה

 תעשה שלא תיזהר רק רוצה.
!״ניקוי־ראש לי

הצר צוות־הטלוויזיה 0
ה את בלא־יודעין, חגג, פתי

 פרד־ השותפות של פינאלה
רו ואלי סגד ודוס ריקה

ד.מ־ למיסעדה נסע הצוות נן.
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