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מדוע חושש ה שר מ שה בר ע □ ל צ א ת
ל ה ת אוו ר ר לחומו על מי ר פ ס ת דירתו?*
״׳
!■ ממלא־מקום ראש־הממ־

שלה ,שר-הביטחון שימעון
פרס ,היד .בסיור-בחירות ב
ירושלים ,כשמישהו צעק לעב
רו :״תגיד ,מה עם אשתך?
איפה יש לה חשבון בנק ?״
דדשיב פרס  :״לאשתי אין חש
בון בוושינגטון ,אבל יש לה
חשבון בקטמונים.״ אולם מ
שהגיע פרם אל הקטמונים,
הקדימו התושבים את פניו ב
קריאות ״בגין לשילטון .קרע־
קופה בן־גוריון !״ שלא איפ־
שרו לו להשמיע את דבריו.
!■ שר-העמדה משה
כרעם נמנע ,בעצת דוברו
אבנר מיבאלי ,מלצאת ל
מרפסת ביתו .מסתבר כי בבית
זה שוכן גם אחד ממישרדי
הליכוד בירושלים ,ובדיוק מ
תחת למירפסתו של ברעם
תלוי שלט גדול האומר ״הצבע
מחל״ .צלמי הליכוד אורבים
לשר ,מצפים לתפוס אותו עו
מד על המירפסת ,מעל לישלט.
 ■ 1צוות־טלוויזיה של ה־
בי־בי־סי עומד לצלם בשבוע
הבא תוכנית־טלוויזיה שתהיה
עימות בין עורכי עיתונים יש
ראליים כמו חנה זמר עורכת
דבר! ,שלום רוזנפלד עודד
מעריב לבין פול עדג׳לוני,
בעל העיתון ,המיזרח־ירושלמי
אל פאג׳ר .אל ערג׳לוני יצטרף
גם סגן־עורך־העיתוו אל שעאב.
העימות יתקיים ליד הכותל ה

מועמדת מחנה שלי לבחירות לכנסת התשיעית ,הנחתה מכירה פומבית
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אלף' לירות .אחת היצירות שנמכרו היתה ציור של שמואל בק ,שנתרם על״ידי אורי .אבנרי .את
הציור צייר בק בתקופה שעבד ב״העולם הזה״ .הציגה את התמונה אחת ממארגנות המכירה ,לאה קדם.

שאותו סרב נמיר להציג עד כה.
■ 'שתי פאשלות עשה שר
המיסחר והתעשייה חיים בר 
 ב ,כאשר חנך את המיפעל
החדש להפרדת אוויר במצפה-
רמון .תחילה איחר לטכס הפ
תיחה ביותר משעה ,הניח ל
מאות האורחים ,שחלקם הוטסו
למקום במטוסים קלים על-ידי
בעלי המיפעל ,להמתין לו ב
שמש .אחר־כך ,ברך בר־לב את
המשקיעים הזרים במיפעל ,מו 

רים קהאן ומקסי ליברטי,

אך שכח להזכיר את הבעלים

הישראליים ,שייקח ירקוני
ומרדכי קירר .על כך לא
מחלה לו הזמרת יפה ירקו־
ני .היא ניגשה אל השר ונזפה

בו :״אתה לא בסדר!״ בר־לב
מיהר לתקן את שגיאתו ,ובמ
סיבת הקוקטייל שנערכה אחר-
כך שיבח גם את המשקיעים
הישראליים במיפעל.
 ■ 1אחד הבעלים של המים־

על ,מקסי ליברטי ,הוא יהודי
יליד מרוקו ,שבמילחמת העולם
השנייה נתפס על־ידי הנאצים
בצרפת ,נשלח לאושוויץ ,ני
צל מהשמדה כשעל זרועו חקוק
מיספר ובפיו שפה חדשה  :אי
דיש .ליברטי נחשב כיום למלך
האופנה של פאריס .כאשר הגיע
לטכס ,סקר בהנאה את המיפעל
החדש ,אותו בנו מהנדסים גר
מנים על פי טכנולוגיה של
שנות האלפיים ואמר :״תראו
למה הגעתי ,ששלושים שנה
אחרי שיצאתי מאושוויץ ,גר
מנים יצטרכו לבנות לי מיפעל
חמצן בנגב.״
■ בארץ שוהה עתה בבי
קור קבוצת עיתוני־תיירות מעי
תונים בריטיים חשובים כסאנדיי
טלגרף ,סאנדיי סיימם ,ווג,
דיילי מייל ודיילי מידור .ב
ראש הקבוצה עומדת העיתונ
אית ביעלת הדם הכחול ,הנסיכה
גאליצין ,־שבאה לישראל כבר

רבקה מיכאל

 1היא אחת מהאמנים הרבים המש
תייכים על מחנה של״י .רבקה׳לה
באה למכירה הפומבית בחברת בתה מיכל ,רכשה עבורה אחת
הבובות מעשה־ידיה של חסידה פעיל ,אשתו של ח״כ מאיר פעיל,
שערכה מכירה״פומבית־זוטא עבור הזאטוטים שנכחו במקום .בעת
הקנייה הציעה רבקה לחסידה  :״למה שלא תיצרי ממשלת״בובות.״

מערבי וייסוב על הנושא ה
פלסטיני ,כשבקהל יישבו עש־
רים־וחמישה ישראלים ועשרים־
וחמישה ערבים.

כרמל זיז מזרחי
מ׳׳וני ייי״יח לציון וזני ח ח>קג
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!■ אחרי שערך לפני כשנה
תערוכת־יחיד במוזיאון רמת־
גן ,קיבל הצייר יגאל נמיין
) (26הזמנה מסוכן אמריקאי
להציג בקייץ תערוכה בניו־
יורק .כאשר כל ציוריו היו
מוכנים כבר למשלוח בדואר

אוויר קיבל הזמנה לקיים תערו
כה בגלריה לאמנות בבאר-
שבע .יגאל ,הקשור רגשית ל
נגב ,שירת בו כחייל ונפגע שם
במילחמת יום־הכיפורים ,טילפן
לניו־יורק ודחה את תערוכתו
המתוכננת שם .בתערוכתו ה־
באר־שבעית ,שנפתחה השבת,
הוא מציג  60רישומי נשים ב
עירום וחלק מאוסף ציורי־שמן
הנקרא ״ההלם״ שצוייר בעיק-
בות מילחמת יום־הכיפורים ו־

יוסל ברגנו

חגג את כתיחת תערוכתו במועדון של
פרדריקה סגל ,אחד האורחים במסי
בה היה השחקן יוסי בנאי ,שהוא ידיד ותיק של ברגנר ושעל-פי
ציור של ברגנר הכלה וצייד הפרפרים כתב ניסים אלוני ,ידיד משו
תף של השניים ,מחזה שבו שיחק יוסי לצד גילה אלמגור .בשעתו
היה תלוי בקפה ״כסית״ ציור-קיר של ברגנר ,אולם חצקל איש-
כסית החליט להסירו .פרדריקה הציעה לברגנר קיר במועדון
שלה לצייר עליו ,והוא הבטיח לה כי ישקול את הצעתה.
ה עו ל ם הז ה 2071

