
לאנשים
הנכונים

כרמל
מזרחי

 לציון ואעוון דיקני
יעקב וזנרון

המהנדסים שר־החינוך. רדעת
לאחיות ולמטה לרופאים למעלה צמודים

 לענייני השרים בוועידת 8!
 של בתביעותיהם שדנה שנר,

 שר- אמר והאחיות, המהנדסים
 יד* אהרון החיגזך־והתרבות

 את להכיר מאד ״קשה ו לין
 המהנדסים. של האמיתי אופיים
 לרופאים, צמודים הם למעלה
 לאחיות.״ צמודים הם ולמטה

 אולם בצחוק, פרצו הנוכחים
 לא כנראה עצמו שר־ד,חינוך

 ״מה ואמר: הבדיחה, את הבין
 התכוונתי לא צוחקים? אתם

יוצא־דופן.״ דבר לשום
הפופו האנשים אחד 81
 בשנונודהסגורים ביותר לריים

 ראש־הממ־ הוא נווה־אביבים
 המתגורר רביו, יצחלו שלה

 מדירות* באחת מישפחתו עם
 היקרה. שבשכונה היפות הגג

 מכו- שתי מופיעות שבו ברגע
 ראש־הממשלה, של ניות־השרד

ה ילדי כל אחריהן רודפים
 ראש- של לביתו עד שכונה

וב* , הממשלה,
לשוחח דבין מתעכב דרך־נלל

 הנסיעה דבר, של לאמיתו
 הפריע לא ואיש נעימה היתד,
אותה.

ה יו״ר פרדמן, צור 8!
 מיפ- של לקישרי־חוץ מחלקה

 תל־אביב, במחוז ד,־עבודה לגת
 של ובעליה מנהלה גם הוא

שהת בישיבה סוכנות־ביטוח.
 לנאספים הציע השבוע, קיימה

 בחיים ליישם בבית־המיפלגה
 עסקי- עקרונות את המיפלגתיים

 אפשר שאי ״כשם הביטוח.
 ללא בעיסקי־ביטוח להצליח

 ללא לקוח, כל עם אישי קשר
 במידע ודיוק לבעיותיו הקשבה
 ״כך פרלמן, אמר לו,״ הנמסר

 אמון יעורר לא הפוליטיקאי גם
 בלתי- מגע יקיים לא אם

 בחירות בין הבוחר עם אמצעי
 האמת את לומר צריך לבחירות.

 לאוזן.״ נעימה אינה כאשר גם
 מייד סיפר דבריו על בתגובה

 על הסיפור את הנוכחים אחד
 ידיעה שקיבל ,סוכן־ד,ביטוח

מעורב היה ני מלקוחו בהולה

 כוכב שיהיה הישראלי, איל־המיסעדותכץ מנפרד
 החשובה הגרמנית תוכנית״הטלוויזיה

 בתוכנית יתארח בארץ, עתה מצולם ממנה שחלק ,נקודת־מיפגש״,
 להקת חבר את גם התוכנית תארח עימו יחד טובה. נחברה

 ב׳ הגרמני, צוות״הטלוויזיה סטאר. רינגו לשעבר, ,החיפושיות״
 בעיקבות השבוע נסע (משמאל), יורגמן אלברט המפיק של ■אשותו

 במירוץ״ משתתף כשהוא שם אותו לצלם כדי לאקוואדור, מנפרד
 הקולנוע כוכבת מנפרד אל נילוותה בישראל, שהותו בעת מכוניות.

אדר. עליזה — בירוחם שגדלה וזישראלית־איטלקית,

 שזכה ״בנק־ישראל״, של החדש הנגידידלין אשך
 עם גם לאחרונה מופיע חדשה, במישרה

 עורכת־ זוהי אחדות. שנים מזה ידידתו שהיא חדשה, בת־לווייה
 רובין, (״קויה״) יאיר השחקן של גרושתו ליבני, טלי הצעירה הדין

ציבוריים. באירועים בפומבי עימה מופיע באחרונה החל שידלין

 ?״ לעשות ״מד, בתאוגת־דרכים.
 במקום,״ ״חכה הלקוח. שאל

 ״אני סוכן־הביטוח, לו השיב
העדים!״ עם בא כבר

 את חטפה ירקוני יפה 8!
 ב- שהופיעה בעת חייה, שוק

בטו פיט בילס מועדון־הלילד,
 בתוך כאשר זה היה רונטו.
 זיהתה לה, להאזין שבא הקהל

 מתקופת מחבריה אחד את
 נפטר כי לה שנאמר הפלמ״ה,

 קודם אחדות שנים מהתקף־לב
 בפלמ״ח שכונה הידיד, לכן.

 היה לא מהמסייעת״, ״הג׳ינג׳י
 בטורונטו ישראל קונסול אלא

 להאזין שבא אוכגת, שמואל
 האהובה הזמרת של לשירתה

 היתד, אותי זיהתה כשיפה עליו.
 של ״הרגשה לדבריה, לה,

 חשה היא המתים״. תחיית
 הפסיקה בו, הביטה חולשה,

 ?״ ״ג׳ינג׳י :ושאלה שירתה את
 בבכי פרצה ״כן,״ כשהשיב

 מאוחר זרועותיו. בין אל ורצה
 את הנדהם לקהל הסבירה יותר
שימ מרוב התרגשותה. פשר
שיכנעה המתים תחיית על חה

 אור־ כיל המקום, בעל את
 צד,״ל נכי למען לתרום פיקוס,
 העביר שאותם דולר, אלפיים

לתחייה. שקם לקונסול בהמחאה
אביבי פינחס הפרוס׳ 8
 שמעון שד־הביטחון כי טוען־
עוב אינטלקטואל. הוא פרס

 ביום אומרים השרים כל : דה
 רביעי,״ יום ,.היום רביעי
 יום ״היום :אומר פרס ואילו

 שלישי יום היה אתמול רביעי,
 חמישי.״ יום יהיה ומחר

 גפן, מנחם הצייר 8!
 הבריטית מד,כוכבת שגירושין

 סופית אושרו ריג דיאנה
ב בבית־המישפט שבוע לפני

 בשבת לפתוח עומד לונדון,
 ציוריו של תערוכה הקרובה
 אשתו זאבי, יעל של בגלריה

 רחבעם (מיל.) אלוף של
 בנווה־מגן. זאבי, (״גאנדי״)

 של לביתם גפן הגיע כאשר
ציו עמוסות כשידיו הזאבים,

 הודעה ללא זאת עשה הוא רים׳
 הכלבים שחמשת כך מראש,
 משוחררים. היו הבית -שבחצר

האורח את תקפו שהם מובן

־

ז

 הימים באחד הילדים. עם
השכ אחת עם שוחח השבוע

 ״איפה :אותו ששאלה נות,
 שהיא השיב רבין ז״ לאה

 בחו״ל במסע־הסברד, נמצאת
 אתה ״ואיך נעמת. מטעם

 השכנה. התעניינה ?״ מסתדר
 ״טוב :ראש־ד,ממשלה השיב
 אני גדול, ילד כבר אני מאד,
בעצמי." לטפל יודע
 ,15 (רנו היפה מכוניתו 8!

 הירושלמי העיתונאי של צהובה)
 היוצא קפדיוק, אמנון ד״ר

 של לשבתון לפאריס השבוע
 היא ב״מישפחה״. נשארה שנה,

 תושב ידיד, לעיתונאי .נמכרה
 אל־פאג׳ר עורך ה״שטחים״,

הש בשבת כרגודי. באשיר
ה את לקפליוק ברגודי איל

 מיספר עתה הנושאת מכונית,
 (רמאללה) ר׳ הסימן עם כחול

 לתל- אחרונה לנסיעה בצידו,
 שיעצרוהו קיווה קפליוק אביב.
 במכונית הרפתקותיו וכי בדרך,

 לרשימה נושא לו תשמשנה
 הוא לאכזבתו אולם מעניינת,

 על־ידי אחת, פעם רק נעצר
 לתל- סמוך מישטרתי כחסום
 השוטרת הציצה כאשר אביב.

 מי וראתה למכונית החיננית
 חטופה בבדיקה הסתפקה נהגה,

 ״פעם והוסיפה: הניירות, של
 ישראלי רואה שאני ראשונה

 הגדה. מן במכונית כאן נוהג
 במכונית לנסוע נעים כל-כך לא
בתל־אביב.״ כזה מיספר עם

 ובמיזרח־התיכון בישראל רובינשטיין״ ״הלנה חברת של מנהל־המכירותר דיו ב משיח
 בתל- ״הילטון״ במלון החברה שערכה גדול קרנבל על השבוע ניצח (מימין),

 הולבשו, החברה של דיילות־היופי כל ״בלייזר״. הקרוי חדש, בושם של שיווקו התחלת לרגל אביב,
למלון. בנסיעה נכנסו ,19:7 משנת ״פורד״ במכונית מוסעות וכשהן אדומים, בבלייזרים המאורע, לכבוד
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