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 חש־ פרשת התפוצץ עם 1

 של האמריקאיים בונזת־הבנק
ה ראש־הממשלה, רעיית א  ל
, ן י כ ב במטה־הארצי נזכרו י

 חודשיים לפני כי ירושלים
במכו לירושלים לאה נסעה
 חגורת־בטי־ חגרה ולא ניתה׳
 ורשם אותה עצר שוטר חות.

 הדו״ח כשהגיע דו״ח. לה
 להתחשב הוחלט למטה־הארצי,

 ולבטל ראש״הממשלה ברעיית
אותו.

 לשעבר, שר־הביטחון 1!
 את משחק דיין, משה ח״כ

 כ־שצילצל הפרימדונה. תפקיד
 טייכר, אדי העיתונאי אליו

 הארץ, לעיתונו׳ ראיינו וביקש
 שלך ״כשהעיתון :דיין לו אמר

 אסכים עלי, דעתו את ישנה
 מחוץ־ אתם אז עד להתראיין.

בשבילי.״ לתחום
 קול משה שר-התיירות 8

לעס בני-מישפחתו את מכנים
 מוגה פלג, אלי חתנו, קים.

 קצין־מינהלה לתפקיד באחרונה
 בניו־יורק׳ בלישכת־התיירות

ב אמריקה. כל על הממונה
 ה־ מישרת התפנתה אחרונה
 מישרד־התיי- למינהל סמנכ״ל

 מועמדותו את הציע ופלג רות,
זה. לתפקיד גם

 מתי (מיל.) האלוף 84
פעו אירגון על המופקד פלד,

 הערבי, בציבור שלי מחנה לות
בנצ אסיפה של בעיצומה היה
 אשתו לטלפון. גקרא כאשר רת,

 לו נולד זה־עתה כי לו, מסרה
 שאינו כאדם הידוע פלד, נכד.

וחזר שמע ריגשותיו, את מגלה

מיפ־ של הבחירות בתעמולת מאד טרודשריד יוסי
 מבלה הוא זמנו מרבית ואת לגת־העבודה,

את ילדיו את לראות לו מזדמן שלא כימעט לכן׳ בתל־אביב.  אשתו, ו
ם כי יוסי החליט השבוע בקריית״שמונה. המתגוררים  אינו ההר א

 עימו לקח ובחופשת־הפסח ההר אל מוחמד יבוא מוחמד, אל בא
 לבל אביה את ליוותה נועה לתל־אביב. השש, בת נועה בתו, את

 המרכז לישיבת הירקון, ברחוב המיפלגה שבבניין למישרדו מקום,
ת, ולישיבות ארלוזורוב בבית שהתקיימה  שאביה אחרי אחרו

תשתתף. שבהן מהישיבות תדליף לא היא כי חגיגית הבטיח
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 השבועון כתב לכבודם שערכו בקבלת־הפנים בישראל. החשוב הגרמני השבועון של החדש המישרד את
ה, גרמניה שגרירי נכחו (משמאל), טל עדי רב-סרן ורעייתו טל שבתאי בישראל,  מישרדי־ דוברי ואוסטרי

ם רבים. ועיתונאים משמאל) ראשון עומד יפתיר, דן (ביניהם הממשלה  נאנן התיישב המסיבה בתו
ת לשעות עד ספונטאני באופן כן נמשכה והמסיבה טל, של בביתי השטיח על טנו הלילה. של הק

 אלי- השם ניתן לנכד לאסיפה.
דודו. שם על עזר,

 בחברת הפסח, לחופשת לישראל הגיעעופרים אבי
תיקה ידידתו  הקרויה היפהפיח הוו

 אבי ירד בחיפה, הוריו עם הסדר את שבילה אחרי רק טקסי.
ת הזמין כאן לתל״אביב.  המועדונים באחד למשקה חבריו בל א

קסי את בבר נשא למעשה כי להם וגילה בעיר,  אלא לאשה, ט
 ידעה לא בישראל שמישפחתו כיוון בסוד, נשמר הנישואין שעניין

ה, בארץ ביקר מאז מאד שהשמין אבי, בך. על  הציג לא לאחרונ
תר הראשונה, אשתו לפני טקסי את  בילתה היא שגם עופרים, אס

ברגר. רוני וידידה מישפחתה עם — שלה חופשת־הפסח את בישראל

8  פלד טילפן היום למחרת 1
 (מיל.) האלוף לעמיתו-לשעבר,

 כדי טל, (״טליק״) ישראל
 ■שנהרג אביו, מות על לנחמו

 כי לו בישר כך תוך בתאונה.
 טל: לו אמר נכד. לו נולד

 חשק לך יהיה לא ״מעכשיו
 רק תרצה בפוליטיקה. לעסוק
הנכד.״ עם לשחק

 גרם כבר שלי מחנה 8!
ביש מישפחות בכמה לפילוג

 מישפחת :הרשימה בראש ראל.
 רות — מחבריה ששניים דיין,
סי דיין א ל הצטרפו דיין ו
 יהיה דיין שמשה בעוד שלי,

 דיין ויעל העבודה, מועמד
 ברעם מישפחת בד״ש. תומכת

 עוזי בעוד היא: אף התפלגה
 משה אביו, תחת בא כרעם
•מיפלגת־ ברשימת כרעם,

 השני, הבן יופיע העבודה,
 שלי. ברשומת כרעם, חיים
 מישפחת התפלגה אחרת בצורה
 המישפחה, אבי בעוד ארנון.

 שהיה מי ארנון, יעקוכ ד״ר
מח מועמד הוא האוצר, מנכ״ל

 שלי בין בניו. התפלגו שלי, נה
 רק״ח. של החדשה, החזית לבין

 נמנע ידין במישפחת ואילו
 עופרת, אורלי הבת, - אסון

 לד״ש, להצטרף בהחלט סירבה
 שלי, במחנה לתמוך אם היססה

 :אחרת בדרך בחרה לבסוף אך
לחו״ל. נסעה היא

הבחי מועד התקרב עם 8!
 הפולי־ העסקנים יוצאים רות

 במעט לזכות כדי מגידרם טייפ
 אל התקשר עיתונאי פירסומת.

 כדי כן־מאיר, יהודה ח״כ
גזש-אמונים. בעניין לראיינו
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