
■לר ,,באתי :ברעם אבר שלים
 לך נמאס לא עוד אם אות

התפקיד.״
■  בני שני בין תחרות י

 ב־ עתה נערכת אחת מישפחה
 הטלוויזיה כתב של מישפחתו

 המיז־ יורם הארץ, בצפון
 כת־ הכתב של רעייתו דחי•
ככת מונתה המיזרחי, עמי

 משה של עיתונו של בת
ה במטולה. הזה, היום דיין׳
 בבית כי ביניהם החליטו שניים

 הסקופים על ידברו לא הם
 כדי משיג, מהם אחד שכל
 מישפח־ למריבות לגרום שלא

תיות.

ה לפשר גרא כשנשאלה גזר.
 ״מי :ה־שיבה המוזר, כיבוד
 שלא הרמז, את מבין -שלא

 שבה המהירות לפי יאכל.״
כו כי התברר הגזרים, חוסלו

 בתום רק הרמז. את הבינו לם
 אמיץ אורח התגלה המסיבה

בע ״מה : לשאול שהעז אחד,
 שלא הסתבר ?״ הרמז היה צם

מה איש אבל רמז, כל היה
 כמי להיראות רצה לא נוכחים
רמזים. מבין שאינו
 מישרד־הברי־ דוברת 01
 אשר גנני, דפורה אות,

ש בטלוויזיה לידיעה האזינה
על מישרדה, הנהלת את תקפה

 אופטימי השבוע היה במישרד״האוצר, המדינה הכנסות על הממונה!וידובר
 למסיבת הגיע כאשר נפתרו, כבר האוצר בעיות כל כאילו וצוהל,

 הקריביים. האיים בסיגנון נערכה המסיבה בתל״אביב. ״דן״ במלון החדשה בריכת־השחייה פתיחת
 במחרוזת־פרחים. נכבד אורח כל ועטרו אכסוטית, בתילבושת התלבשו (משמאל) המלון עובדות

!״בפרחים לדבר — האוצר מדיניות ״זו :צווארו על הפרחים כשמחרוזת חיוכים שפע נוידרפר

 בחופשה שוהה כולה כמעט כי
טלווי מדור (ראה בחו״ל או

ה למחרת לשלוח מיהרה זיה),
 מחלקת- מנחל אל מיכתב יום

 דן הטלוויזיה, של החדשות
 גנני, ביקשה במיכתבה שילון.

 על הממונה שהכתב למרות כי
 אינו יערי אליעזר הבריאות

 לא מישרדה, את לתקוף חדל
 ״כיוון מתפקידו אותו יעבירו
מעולה.״ עיתונאי שהוא

 בן־ דויד של נכדו 0׳
בן־אליעזר, יריב גוריון,
 לחופשה בארץ עתה השוהה

מנ בארצות־הברית, מלימודיו
 מחקר לעריכת חופשתו את צל
ההמו התיקשורת אמצעי על

 שעבר בשבוע בישראל. נית
הטל בבניין בן־אליעזר ביקר
 למצוא כדי בירושלים, וויזיה
 כשפשטה שלו. למחקר חומר

 נמצא הוא כי בבניין השמועה
ל המזכירות מיהרו במקום,

 ישב שם הדובר, של חדרו
 בנכדו לצפות כדי ועבד, יריב

המנוח. המנהיג של

 כשהוא ועוגה קפה לו מגיש
 רוטיר בחליפת-מלצרים. לבוש

 קדיאת־ההפ־ את בלם המנומס
 שיעקובי אחרי ורק שלו, תעד,

מל את שאל מהמקום הסתלק
 ״,מה :המלון מנהלי מקרב וויו

מה יעקובי את פיטרו י קדה
 י״ מלצר הפך והוא ממשלה
ו רם, בצחוק פרצו מארחיו

 איננו זה מלצר כי לו סיפרו
הדומה בני, בשם צעיר אלא

 של אחיו יפת, משה 0!
 כחשוד לאחרונה שהתפרסם מי

 בדימונה, במעשי־פרוטקשן
במכו התחרה יפת, יהודה

 ברחובות אחר נהג עם ניתו
המכו שתי כשנעצרו ירושלים.

 אמר ברמזור, המתחרות ניות
 :אותו שזיהה השני, הנהג לו

 לבית־ להכניס היד, ״צריך
אלא אחיך, את רק לא הסוהר

הו העולמי, השם בעל ההומוריסטןקי אפרים
 הוא אין הדקה גיזרתו למרות כי כיח

 קישון נטל שבה השבוע, שנערכה במסיבת״חתונה דיאטה. על שומר
הכיבוד. במנות לזכות כדי בתור עמד, התעצל, לא הוא חלק,

 כלכלה לענייני הנספח 0'
 אוסטרליה בשגרירות ■ומידע

 רוטייר, אנטזני בישראל,
 במלון שעבר בשבוע התארח

 לראות והופתע בתל־אביב, דן
יעקובי גד ■שר־התחבודה כי

 של הפרלמנטרי הכתב 01
 רם, אלימלך הטלוויזיה,

 בטלפון מסקנדאל בנם ניצל
 אחרי האהרון. השלישי ביום

 ישראל הכנסת ראש שיושב
 מבט, בתוכנית צפה ישעיהו

 רם של הכתבה שודרה שבח
 הוא הכנסת, מבקר מימצאי על

 שהיה ישעיהו, מכעס. השתולל
 טילפן בירושלים, בביתו אז

 מן, היה מזכירתו, ■של לביתה
 את עבורו למצוא ממנה וביקש
 בביתו. רם של הטלפון מיספר

ב מתגורר רם כי סברה מן
למ הצליחה לא אך ירושלים,

 שלו מיספר־הטלפון את צוא
 בבניין גם במדריד״הטלפונים.

 לה למסור סירבו הטלוויזיה
 למחרת דק רם. של הטלפון את

מת רם כי לישעיהו התברר
 בתל-אביב, ברמת־אביב גורר
במדריך. מופיע שמו וכי
 גרא רחל התכשיטאית 0!

 בביתה שעבר בשבוע ערכה
 כמה הזמינה שאליה מסיבה,
 של ידידיה אנשים. עשרות

 כלל בדרך כי היודעים גרא,
 כיבוד שלד, במסיבות יש

קע רק למצוא הופתעו עשיר,
קילחי- עשרות ובה גדולה רה

 בלוס- המתגוררת הישראלית הפסלתגוו אילנה
 מעל הלוט להסרת לארץ הגיעה אנג׳לס,

 לטכס חיפה. לאוניברסיטת תרמה שאותו וילד״, ״אם החדש, פיסלה
 לוינברוק לני האמריקאי איש״העסקים אילנה, של בעלה גם הגיע

 גור, דני הד״ר אילנה, של אחיה גם נראה בתמונה איתם (משמאל).
תל־השומר. הממשלתי בבית־חחולים ניתוחי־לב־פתוח מחלקת מנהל

בתוכנית־היחיז הופעתו את אחד לערב שזנח 111||| ן |1 |
1 1 1! * * בטכס מנחה לשמש כדי ״קומזיץ״, שלו, 1״
 ראש ממלא־מקום את הפתיע ,1976 לשנת מלכת־המים בחירת
 אחה את להכתיר הבמה אל עלה כשזה ארצי, יצחק ת״א, עיריית

 תיסרוקתו, את לתקן כדי ארצי של למיצחו ידו שלח דותן הנבחרות.
לראש־העיר.׳ להיבחר סיכויים יותר לך יהיו ״ככה :מכריז כשהוא

 וכי ימים, טיפות כשתי ליעקובי
שהת הראשון היד, לא רוטייר
השניים. בין בלבל

ה קופת הנהלת הבר 3'
 ומי ההסתדרות, של חולים
 הבכירים הפקידים אחד שהיה

פ פינה במישרד־הבריאות,
 ברית־המילה לטכס הוזמן דגן,

 ח״כ שהיה מי של נכדו של
כש ארזי. ראוכן ממפ״ם,

 הוא פיתאום מה דגן את שאלו
 ייודע ״אני :השיב לטכס, בא

 במישרד־ היחידה שהמילה
 של המילה היא הבריאות

 מוכרח הייתי אז ברית־המילה,
לבוא.״

 ירד התרגז, יפת אותך!״ גם
 נהגה את והיבה מהמכונית

נמרצות. מכות
 שפד, יש לא,ישי-ר,שידור 0!

 בה קיים היה בשעתו מייוחדת.
 היה שפירושו ״לגבתך, הפועל
 הנוך של אישורו את לקבל

קיב בהדרגה המנוח. גיכתץ
 של משמעות זו מילה לה

 הגב. מאחרי דברים עשיית
 ״לאל- הפועל נולד לאחיר־טכן

 להביא היה שפירושו מג״,
 שמואל של לאישורו חומר

יצ כשמכהן עכשיו, אלמוג.
 המנכ״ל. בתפקיד ליפני הלו

 בין השידור אנשי מתחבטים
ו״ללבנך. ״ללבן״ הפעלים

אגשים

203415 הזה העולם


