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 השתתף הלוט חסרת בטכס בתל״אביב. הירקון שברחוב לונדון
 קפץ הפסל של הצבתו בבוקר להט. שלמה תל״אביב עיריית ראש

 מחמאות לאילנה וחילק (משמאל) קדישמן מנשה הפסל למקום
 גג על מסיבה אילנה של לכבודה התקיימה הטכס לאחר רבות.
 היתה במסיבה האורחות אחת רכטר. הוראס הגלריה בעל של ביתו

 שנעדר מי למעלה). אילנה (עם שגיא ליזיקה הקוסמטיקאית
 לצופי סיפר ספורים חודשים שלפני לונדון, ירון היה מהמסיבה

 בשם פסלת על מעולם שמע לא שאיש כותרת״ ״עלי תוכניתו
 בארצות־הברית, החיה אילצה, של נוספים ענק פסלי שני גור. אילנה

 ב״יד השני חיפה, לאוניברסיטת הכניסה ברחבת האחד מוצבים
בניו״יורק. גוגנהיים מוזיאון על־ידי נרכש שלה אחר פסל ושם״.

המל היוצא. ארגנטינה שגריר
הרא המנה את הגישו צרים
 פסחו משום־מה אולם שונה,

 הסעודה, אורחי שר־החוץ. על
 אליעזר שר־הבריאות ביניהם

 שתוגש עד המתינו שוסטק,
בוש כשזו אולם לדיין, המנה

 דיין בהם הפציר מלהגיע, שה
המתי האורחים לו. לחכות לא
הרא המנה אך נוסף, זמן נו

 אמר לבסוף הגיעה. לא שונה
הגנ שאני ״מכיוון :דיין להם
 לכם נותן אני פה, היחידי רל

לאכול.״ פקודה
 עמוס אתא, מגכ״ל ■1

 מיש־ בני עם סעד כן־גוריון,
 תל־אביבית. במיסעדה פחתו
 שימעון הצייר מולו ישב

 אחרי ארצה שהגיע אכישר,
ש אבישר, ממושכת. העדרות

 בחייו הראשונה בפעם ראה
 לירות, מאות חמש בן שטר

 של אביו דיוקן את הנושא
 קרא כן־גוריון, דויד עמום,

ה בעד תשלם ״אתה לעברו:
אביך!״ באבי הזו ארוחה
 גן־ יהודה ח״כ !■

 מישיבות באחת סיפר מאיר
ב ויכוח לו היה כי המפד״ל

 על הכנסת של המסדרת וועדה
והאופוזי הקואליציה מקומות

 היתר בין המליאה. באולם ציה
ב הפרלמנטים בכל כי סיפר
 השילטון שכאשר מקובל עולם

המקו גם מתחלפים מתחלף,
 כן־ רפאל אותו קטע מות.
המ המיפלגה, מוותיקי נתן,
 המס־ של נצר ״שרגא כונה

 — בן־מאיר נכון, ״לא ד״ל״:
הקהי בוועד בווילנא, אצלנו

ככה.״ היה לא זה לה,

 שהתלוו העיתונאים 15 81
 סיירוס האמריקאי לשר־החוץ

השתעמ במרחב, במסעו ואנס
הסעו בעיר שהותם בעת מו

 בחדר- ישבו הם טאיף. דית,
 שבו המלון שבבית העיתונאים

ביני לערוך ׳והחליטו שוכנו,
כתי על היתולית תחרות הם
 על ביותר הטובה הכותרת בת

רא בפרס השר. של השיחות
 אמריקאי, עיתונאי זכה שון

 ״ראש שנושאה: כתבה שכתב
 בגין מנחם ישראל ממשלת
 המלך מלון את שנית מפוצץ

שהשי אחרי בירושלים, דויד
שיר על עלו ואנס עם חות

טון.״
 לשעבר, ראש־הממשלה 8

 בבניין ביקרה ׳מאיר, גולדה
 לישיבה בטעות ונכנסה הכנסת

ה גולדה הליכוד. סיעת של
 הדלת. את לסגור עמדה נבוכה
 מנחם ראש-הממשלה, אולם

 להיכנס אותה הזמין כגין,
 שהיתר. גולדה הגיבה פנימה.

אד כמוך." ״אין מבולבלת:
שאין ״וטוב :הוסיפה מיד

!״כמוך
 ועדת-השרים בישיבת 8

 עדין בנושא דנו שכר לענייני
 של תורו כשהגיע ומסובך.

והתיי המיסחר שר-התעשייה,
 לשאת הורוביץ, יגאל רות
 האמת, ״למען :אמר דברו, את

 נושא על לדבר מעדיף הייתי
 לדבריו התפרץ יותר.״ נעים

 :ארליד שימחה שר-האוצר
 בא הממשלה, את ״כשהקימו

 והכריח אקדח עם שוטר אלי
 הכריח מי שר. להיות אותי
?״ אותר
אר שימחה שר־האוצר, 81
 ג־ במיפעלים סיור עדך ליך,

 התעכב במיוחד חיפה. איזור
 לאום- מיפעל בעל שהוא השר,
 למים- מתחרה במיפעל טיקה,

שלו. עלו
 מה ארליך נשאל כאשר 8! •

 יצחק של תפקידו יהיה בדיוק
 וענה: משמו התעלם מודעי,

 ה־ לשר מתכוונים אתם ״אה...
?״ אנרגי
יג לשעבר שר־החוץ 81

מרבית את מבלה אלון אל

 שר״הביטחון של לשעבר העסקים מנהלקוליץ דויד
. . הגיע ״אלול", הנשק בחברת וייצמן, עזר . _ .

 בעל שהוא קוליץ דנה. מזכירתו בחברת מייזליש שאול של לחתונתו
 בממחטה ראשו בכיסוי הסתפק ביפה עמו הביא לא דתי, רקע

 לעומת במקומו.״ אותי ושלח להגיע היה יבול לא ״עזר ואמר:
 יוסף המפד״ל שרי שלושת של מלאה נוכחות בחתונה היתה זאת

•0יייי״״ייייי שהתפנו אבו־חצירח, והארון המר זבולוו בורג.

לאלקטרו בבית־החרושת זמנו
 שם גינוסר, שבקיביוציו ניקה
ברתך. עובד הוא

 המפ״מי הח״ב ואילו 81
 כג־ עובד זכין, דב לשעבר,

 להבות־ ,קיבוצו במוסך רז׳ניק
הבשן.
 שלום מעריב, עורך 8

 הימים באחד ביקר רוזנפלד,
 בח״כ ופגש הכנסת, במיזנון

 דקות תמיר, שמואל ד״ש
 לשאת נכנס שזה לפני ספורות

 רוזנפלד: שאלו במליאה. נאום
 השיב ״1 המרגיש איך ״נו,

 זה, איך ייודע ״אתה תמיר:
 לידד,.״ לפני כמו מרגיש אני

דבו מישרד־הבריאות, דוברת
 זמן לפני שילדה גנני, רה

התער ברמל, בתה את קצר
 עובר היית ״אם : בשיחה בה

השוו עושה היית לא לידה,
כאלה!״ אות

ואש נוף עקיבא כח״ 8

 ערכו מידה, העיתונאית תו,
ב שירה־בציבור, ערב בביתם

כוכ אקורדייוניסטים. שני ליווי
 צביקה הזמר יהיו הערב בי

 הפרופסור ד״ש, ומנהיג פיק,
 יהריצ־ על שישב ידין, ייגאל

 מפתיעה בקיאות והוכיח פה
מיצעד־הפיזמונים. בשירי
 דיין, משה שר-החוץ 8
לכבוד ארוחת־צהריים ערך

ד
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