
 השבוע פתח והמלחין הזמרקדאוס שמורק
 של בטיילת חדש פיאנו-באר

ם הרבים, ידידיו לברכי באו בערב״הפתיחה תל״אביב.  שני גם בה
ת וצדוק. (מימין) יגאל אחיו,  האדריכלית תיכננה הפיאנו״באר א
ם מתכנן ושמוליק שרון, אילנה  שבו סאטירי קאברט יהפוך שהמקו
ם יופיעו כץ. וג׳וזי שמוליק הופיעו בערב־הפתיחה כבר שונים. אמני

מזרחי $ כרמל
י׳נקב וזכדון לציון ראשה מיקבי

לאנשים
הנכונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

ב נגטיב בין ומה - רב■! שד טי , לנגע־
וה — מגבוה הוראה הגיעה
התבטל. עימם ראיון
 כור־ מייר, השחקן ■

 קשה כי השבוע, סיפר שטיין
 של מדמותו להיפטר מאד לו

 את הביא לראייה קוני־למל.
ב פגש הוא הבא: הסיפור
שניג מבוגרת, באשה מסיבה

״אני :לו ואמרה אליו שה
 קוני-למל.״ אתה אותך, מכירה
 מייק ״אני מייק: לה השיב

 קוני־למל.״ לא בורשטיין,
 לא ״אתה :האשד, לו השיבה

 קוני־למל, על לי לספר צריך
 אני — שלו החיקוי רק אתה

כש האורגינל.״ עם התחתנתי
 ״מי : מייק שאל האשה, הלכה
גאו ״זאת לו: השיבו זו?״
 שר־האוצר של אשתו לה,

רכיגוביץ׳.״ יהושע
 ראש־עיריית של עוזרו 8

 (מיל.) תת־אלוף תל־אביב,
הת דהה, (״פינייה״) פינחס

 על־ידי שפורסמה בידיעה עמק
 שבה החדשה, מיפלגודהנשים

 מומחיות הערכת לפי כי נמסר
 אלפים כעשרת מכים המיפלגה,

 נשותיהם. את בישראל גברים
 מדי. פחות ״זה פינייה: פסק
 בעלים אלפים שמונת עוד אם
נשו את להכות מתחילים היו

 ל־ עוזר היה זה אולי תיהם,
 את לעבור .הנשים מיפלגת

אחוז־החסימה.״
האח הכנסת בישיבת 8(

 כי העיתונאים אחד טען רונה
ישע ישראל הכנסת, יו״ר
 דויד של הנגטיב הוא יהו,

 אחד כך על הגיב כן־גוריון.
 השולחן: ליד שישבו הח״כים

 בטח — טיב אולי; — ״נגע
!״לא
 הרץ המיליונר כשנשאל 8'׳

 פלאטו־ שמואל לכנסת,
 דוכן מעל ינאם איך שרון,

 ייבחר, אם הכנסת, של הנואמים
 עיברית, לדבר יודע כשאינו
כאשר ״באידיש!״. השיב:
 בלתי־אפ־ הדבר כי לו הוסבר

 שפה אינה שהאידיש שרי,
הת במדינת־ישראל, רישמית

 יעקב יועצו, לטובתו ערב
 עשרים יש ״בכנסת נ חלפון

 עיברית, שמדברים חברי־כנסת
 כל ערבית. שמדברים ועשרה
בכלל.״ מדברים לא השאר

 יודע אינו חלפון אגב, 8!
 שתי אידיש, לא וגם צרפתית
 של בפיו השגורות השפות
בי משוחחים השניים פלאטו.

בתנועות־ידיים. ניהם
שולמית זאת היתד, לא 81

 קן הקולנוען עם בישראל החיה אמריקאית דוגמניתס לוי
ת באחרונה הפכה גולן, מנחם של דודנו גלובוט, ח  א

ס בסוד השומרת לויס, בארץ. ביותר המבוקשות הדוגמניות מו ת כ  א
 הופיעה בילבד, הפרטי בשמה להיקרא ומעדיפה שם־מישפחתה

 פורדהאוז. אירית הדוגמנית עם יחד קנדיד תכשיטי בתצוגת השבוע
 שנת״שהות אחרי כי לויס החליטה עיברית, דוברת שאינה מאחר

ת  ״בתל-אביב שלדעתה, כיוון באולפן, לבקר תתחיל בארץ אח
לאיבוד.״ הולכים אחרת תל־אביבי, כמו להתנהג מוכרחים

 שר־המישפטים, כשראה ■1
 מודעת־ה־ את צדיק, חיים

 כי האומרת ד״ש של פירסומת
 אמת לדבר צריך ראש־ממשלה

 ידין ייגאל הפרופסור וכי
 להיות עליו ועל־כן אמת דובר

״הצרה :העיר ראש־ממשלה,
 האמת לאמירת שנוסף היא,
 כמה לראש־ממשלה שיהיו צריך

נוספים.״ נתונים
 יום־העצמאות במסיבת 8!

 שנה מדי הנערכת המסורתית,
 לשעבר הצ׳יזבטרון זמרת אצל

 השתתפו מדניק, רבקה׳לה
 היה ביניהם רבים. אישי־ציבור־

 וייצמן, עזר (מיל.) אלוף גם
לאה מפרשת נרגע שטרם

 צפה שם באולפני־הסרטה, עזר
הלי שהכין בסירטי־פירסומת

 הבחין, כאשר לשידור. כוד
הליב במנהיג הסרטים, באחד
 שימחה ח״כ בליכוד, רלים

 שובו את שמנע מי אדליד,
ק של  העיר לליכוד, שרון ארי

חבצלת־ הנה ״או! וייצמן:
!״השרון
הלי המיפלגה דובר 81

 צילצל טוויג, סמי ברלית,
 עזר אל האחרונה השבת בבוקר
לס כדי משנתו העירו וייצמן,

 הנערכת החקירה על לו פר
 של מטבע־החוץ חשבון בעניין
הת שלא עזר, אכן• אכא

:הגיב הסיפור, למישמע להב

 שמעון שר-ד,ביטחון 8
 לעצמו ליצור החליט פרס
ה את ולהפריך חדש, דימוי
 נשא שלא כמי שלו דימוי
 כסוחר־נשק. אלא מימיו נשק

לישע השבוע שהעניק בראיון
 פרס הפתיע כן־פורת יהו
 לא כי שטענו יריביו כל את
 שחשף בכך מימיו, חייל היד,
 שלו הצבאית הקאריירה את

 שם לבן־שמן. ״הלכתי :במלואה
 גם הייתי להגנת. התגייסתי

 עברתי גם שם מפקד־עמדה.
 בבן־ נשק... עם ראשון קורם
 רעייתי סונית, את פגשתי שמן

 העמדה מפקד הייתי לעתיד.
 התגוררה היא שבו הבית ליד
הוריה.״ עם

ביותר הגדולה רשת-המלונות בעל כיום שהוא ף 1111 111111
ת — נוסף מלון שבוע בתוך רכש בארץ, | 111 11 י 1 א

 לפתוח עומד הוא שאותו בתל־אביב, אתרים בכיכר מרינה מלון
ה שיף השבוע.  לשלם מבלי ל״י, מיליון 27ב־ החדש המלון את קנ
ברשו בתי־מלון כמה נשאל, כאשר במזומן. אגורה כימעט תמורתו

ק היה הוא תו, קו ת לכמה ז ם שהצליח עד למנותם, כדי דקו  :לסכ
מד שיף בתמונה, בתל-אביב.״ ושניים בירושלים חמישה :״שיבעה

ת עיתונאים לפני גים  נשות שתי כשלצידו שלו, החדש המלון חדרי א
לשעבר. דיילת תמיר, אמירה מימין: המלונות. רשת של יחסי-הציבור

 ד״ש של במסע־הפירסום 81
 מנהיגה, את המפלגה מציגה

 ש״ כמי יהין, יגאל הפרופסור
 בראיון השבוע, אמת״. ״דובר

יוס לרגל שהעניק עיתונאי
 טענה ידין המחיש ד,עצמאות,

 סיפר הוא הלכה־למעשה. זו
 כן־גור־ דויד לו הורה כיצד

 בעת במילחמת־העצמאות, יון
 של כקצין־המיבצעים ששימש

העיתו במסיבת להופיע צר,״ל,
 שנערכה הראשונה הזרים נאים

 :ידין סיפר צה״ל. על־ידי
 מה הראש את לי ״שברתי

 שלפי אמרתי, לבסוף לספר.
 שבידינו האחרונות הידיעות

 חטיבות כמה בדרום מכותרות
 ידיעה קלטנו למחרת מצריות.

 ד,מים־ אל !הראשית מהמיפקדה
 :ברצועת־עזה המצרית קדה

 או דיווחי־שקר, מדווחים ,אתם
ה מצבכם את יודעים שאינכם
 שלנו הידיעות לפי אמיתי.

קשה/״ ומצבכם מכותרים, אתם

 צהל רואים,״ ״אתם הכין•
 מהרגע אמרתי ״אני וייצמן,
 להיות ראוי לא שרבץ הראשון

 כי לו הזכירו ראש־ממשלה.״
 בהקשר הטענה את טען הוא
 משנה,״ לא לגמרי.'״זה אחר
 ״העיקר דעתו, על וייצמן עמד

שצדקתי.״
בילה יום־העצמאות את 8!

 את שנדפוק בטוח כל־כך ״אני
 אבן עם הזה שהסיפור המערך,

!״קטן פרט כבר הוא
 שר־המיסחר־וד,תעשייה, 8!

 השבוע סיפר בר״לכ, חיים
 פעילי עם בפגישה היה כי

כא ברמת־גן העבודה מיפלגת
 הקשישה אמו אליו ניגשה שר
 עמית מאיר אלוף(מיל.) של
 נטש כור, מנכ״ל שהיה מי —
ו העבודה מיפלגת שורות את

ל הדמוקרטית לתנועה הצטרף
 ״חיים, לו: ואמרה — שינוי

 שמאיר במה מתביישת אני
עשה.״
ה של מחלקת־החדשות 81

 תוכנית להכין עמדה טלוויזיה
 ראש־הממשלד״ של נפילתו על

 הכתבה לצורך רבץ. יצחק
העיתונ שני את לראיין עמדו
ל ישירות אחראים שהיו אים

ב הארץ כתב : התפטרותו
 שגילה מרגלית, דן וושינגטון

 הדולרים, אלפיים חשבון את
ב מעריב של הכלכלי וכתבו

שפו מקל, שרגא ירושלים,
חש גילוי עם הפרשה את צץ
 הרבי־ של הדולר 20,000 בון

 כבר שהשניים אחרי אולם נים.
להתראיין, הסכמתם את הביעו

טל מדוע פילחו האחראי□ ע□ הראיון בו לנ

1 2069 הזה העולם8


