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 ירושלים הפועל כקסצת שיחק יבין ח״ם
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סאבאלס טלי!גיורגי
 באר־ קהל דעת במישאלי כי הסתבר קוג׳אק, הפופולרית הסידרה

 זוהי לא אולם פלאים. הסידרה של הפופולאריות ירדה צות״הברית
 סאווא־ טלי הסידרה, גיבור של באחרונה השפוף למצב־רוחו הסיבה

הו באולפן הסידרה המשך את לצלם החליטה חברת״ההפקה לאס.
 באולפן בתקציב. חיסכון מטעמי ניו־יורק ברחובות במקום ליבודי

מושבע, כניו־יורקי הידוע וסאוואלאס׳ ניו־יורקית תיפאורה הוקמה
 (״סטאברוס״) ג׳ורג׳ אחיו עם סאוואלאס טלי :בתמונה מרוצה. אינו
החודש. הצרפתית בריוויירה קאן של ימה שפת ועל ,20 בגיל

 מישלחת מחברי אחד 0
 ב־ סיפר באו״ם חברי־חכנסת

 של כינויו כי הכנסת, מיזנון
 שרון אריאל שר-החקלאות

 אמריקאיים, פקידי־ממשלה בפי'
דאדא״. שרון ״אידי הוא

 התחיל השבוע מחזה 01
 חדי- עיתונאים שרק בסצנה

 הפרופסור בה. הבחינו מבט
 מ- לחזור עמד ידין ייגאל

 ב־ התקבצו והעיתונאים חו״ל,
 נמל־התעופה של בית־הנתיבות

 כעשר פניו. את להקביל כדי
ניר המטוס נחיתת לפני דקות

 אל ממהר תמיר שמואל אה
 לפתח מבעד מסלול־הנחיתה,

כע ביקורת־הדרכונים. אולם
 אמנון ניראה דקות חמש בור

 בחופזה יוצא רובינשטיין
 אולם- פתח דרך המסלול, אל

 המטוס מן ידין כשירד המכס.
 משני ח״כים, שני אליו נצמדו
 לאוזניו מטיפים והחלו צדדיו,

 אל הגיעו עד דיבריהם את
העיתונאים.

 תמיר שמואל ח״כ 01
האהו הח״כים עם נמנה אינו
הח לפני בכנסת. ביותר דים
 לממשלה, להיכנס ד״ש לטת

ני היו אותו, להרגיז כשרצו
 אותו: ושואלים אליו גשים

 במיקרה ראית אולי ״סליחה,
 שוסטק?״ אליעזר השר את

המר ראשי היו ותמיר שוסטק
דרכי שנפרדו עד החופשי כז
עקי כי ייתכן סוער. בריב הם

 את שדירבנו הן אלה צות
 לממשלה להיכנס לחתור תמיר
01 מחיר. בכל

טו- אכסודום קפה ליצני 01

קדישמו מנשקה
 בשעה בוקר מדי קם הוא חריפה. דיאטה של למישטר נכנס כן לשם

 גורדון, בחוף המתרחצים ראשוני עם התעמלות ועושה מוקדמת
 אורחיו את לקבל הנוהג קדישמן, בלחם. נוגע ואינו דגים אוכל

 הגדולה הדיאטה לפני להצטלם החליט בתמונה, הנראה בלבוש
ממישקלו. שיפחית אחרי להשוות מה עם שיהיה כדי

ל האמיתית הסיבה כי ענים,
 לסמשלה ד״ש של הצטרפותה

 לשמור רצה ידין שייגאל היא
 שר־המיש- להיות המועמד על

 אמנון הליכוד, מטעם פטים
ה פרקליטו כעל גולדנברג,

 אותו מייצג שזה כיוון אישי,
ועומ התלויים מישפטים בכמה
דים.

ב האחרונה הסנסציה 0!
 בלונדית מזכירה היא כנסת

 דרך- היושבת חטובת־אברים,
מז זוהי הכנסת. במיזנון קבע

הצ הח״כים שני של כירתם
 ויוני יצחקי יצחק עירים

להש לא שהחליטו מילוא,
 של המזכירות בשירותי תמש

 להם ושכרו הליכוד, סיעתם,
משלהם. פרטית מזכירה
 טימור צבי העיתונאי 0
 המיסחר בשר־התיירות, פגש

ו הורביץ יגאל והתעשייה
 רפ״י הקמת ״מאז לו: אמר

ב שרים שני לכם היו תמיד
 משה אלה היו פעם ממשלה.

 בפעם פרס, ושימעון דיין
וכ יעקכי, וגד פרם אחרת

 בעצם, אז ודיין. אתה — עת
השתנה.״ לא דבר שום

שר-האוצר כשחזר 0
 ל- מנסיעתו אדליד שימחה

״אחרי אמר: ארצות־הברית,
 עם זמן הרבה כל-כך שביליתי

 גפני ארנון ישראל בנק נגיד
 עמירם מישרדי מנכ״ל ועם

 ארצה שחזרתי כימעט סיוץ,
רבינוביץ. כיהושע

 ארליך של בלישכתו 01
את הפנימית. הדקורציה שונתה
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