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 ביום הממשלה בישיבת 01
 בין !הועברה !האחרון השישי

 ׳שפיר־ הידיעה הממשלה חברי
 טי־ צכי המישמר, על כתב סם

ה פרקליטות חקירת על מור,
 סגן־דאשחריממשלה נגד מדונה
הגילו בעיקבוית ידין ייגאד

 בהעולס לכיב ינאל של יים
 אל הידיעה הגיעה כאשר הזה.

 ארליך, שימחה שר-האוצר
 הכנסות על לממונה1 מייד קרא

הו נוידרפר, משה המדינה,
 מם־ נציב עם להתקשר לו רה

ו שימני אליעזר ההכנסה
 שהדליף הוא אם אותו לשאול

 נוידרפר למיסוד. החומר את
ו אחדות, דקות כעבור חזר
 שאינו הצהיר שיילוני כי אמר

 בענייני עיתונאים עם מדבר
 סגן־שר־האו־ התערב מי׳שרדו.

 ״זה פלומין: יחזקאל צר
 אריה הכתב עם אבל1 נכון,

 די יושב דווקא היא אבנרי
הרבה.״

ש השבוע מימי באחד 0:
 ;נווה־ .תושב שרברב הוזמן עבר
 בצנרת־הביוב תקלה לתקן ישרת

 !משה שר־החוץ ישל בביתו
 הגיע השרברב שבצהלה. דיין,

ב השאירו עוזרו, עם 'למקום
ש שבמידה ליו והודיע מכונית
 כעבור ילו. יקרא ליו יזדקק
מ השרברב יצא דקות שלוש

 העוזר: אותו שאל דיין. בית
 :האיש השיב ״1 גמרת ״כבר
 לכל שם. לעבוד יכול לא ״אני
 אחרי הולך הולך, שאני מקום
 לגברת ׳אמרתי אקדח. עם שוטר
 אני כזאת שבצידה דיין רחל

לעבוד.׳׳ מוכן לא

 שר־ השבוע כשנשאל 8
 שימ־ ח״כ לשעבר, הביטחון

הצטר על לדעתו פרס, עץ
 :השיב לממשלה, ד״ש פות
 דיעה? להביע כאן יש ״מה
 רוכינ־ אמנון אותה זרע

 שמואל אותה קצר שטיין,
ידין.״ ייגאל אותה ׳ואפל תמיר

אפ המדינה, נשיא 9
 אורח־יהכבוד הייה ■קציר, ריים

 האמן של תערוכתו בפתיחת
ב שהתקיימה רדד, ברנרד

 נתניה דאש־עיריית ישל ביתו
ה כן־עמי. עוכר לשעבר

 הנשים בציורי התבונן נשיא
 ואמר רדר, שבציורי הדשנות
 כיל ״איליו בראשו: נד כשהוא

בדיא דמתייסרות נשים אותן
 חגב־ אנו, מה יודעות היו טה

 ■היו הן באמת, אוהבים רים,
 שמצייר הנשים כמו נראות
רדר.״

נפ החדש, כור מנפל 01
 לוועידת הלך בלומנטל, תלי

הסדר אחד אולם ההסתדרות,
 ואסר הכירו, לא יפתח נים

 בלו־ של לעזרתו להיכנס. עליו
 שייקה העיתונאי נחלץ מנטל

״ה לסדרן: שאמר כן־פורת,
 האישי העוזר הוא הזה איש

 ל־ הסדרן הניח יאז רק שלי.״
הישי לאולם להיכנס בלומנטל

בות•

 חגיגית בסעודת־ערב 9!
 עשר מלאות לרגל שהתקיימה

ביש וראייטי ׳למועדון ישנים
ירו דאש־עיריית ניסה ראל,
 את לשכנע קולק תדי שלים

 סידני האמריקאי המיליונר
ל נכבד סכום לתרום הילמן

 קיולק בירושלים. וראייטי מרכז
 על הלבישם ועקאל, כפייה ׳נטל

 ״אם :היילמן לו אמר המיליונר.
 ועקאל כפייה תלבש אתה גם

 ייחד הערב, כל בהם ותישאר
 לירות אלף 20 ׳תורם אני איתי,

 והיל־ ,הסכים ק׳ולק ׳שטרלינג.״
תרם. מן

תמוני צילה טי דנ טו רון ס ט א תי ת ל ט ברסי אוני סתה תל־אביב, ב י שני ה או ח ת- כו קני ח ש  כ
שתתפה ואף קולנוע שלם שלא בסרט ה ט בשם הו ס פי מ ר ט ת- לה היו (שם ה  סצנו

עה רבות), עירום פי ה עתה מו טליויזי א גרמני. בסרט־ ת הי מ ת בו מגל שתו א ת א בזני  רב״סמל של הבז
חפת הגרמני, בצבא תו הדו בת לריגול או ם. לטו טי ביי סו ה ה מונ ת ת ב ה צילה נראי ך בסצינ ט. מתו ר ס ה

 מדגם צבאיות מכוניות שלוש
ב המידרכה על דארט דודג׳
 דיזנגוף פינת ארילוזוריוב רחוב

יש המסויניזת נהגי בתל־אביב.
 גרעינים. ופיצחו עליהן, בו

 ב־ שעה איותה סעדו מפקדיהם
 חיבורה בתוך הסמוך דראגסטור

 ׳ובהם שיריון קציני שיל גדולה
שב אלמוג, אברהם מאל״

 כתבה התפרסמה שבוע אותו
מ באחד אודותיו על גדולה

 כי צויין בה הנשים, שבועתי
למופת. אזרח הוא

 ארנולד אל-על, דובר 01
 היד, ליבעייה. נקלע שרמן,

בקונ ישראל את לייצג עליו
ש יאט״א של בינלאומי גרס

 רצה והוא בניו־דלהי התקיים
 בישראל, להישאר בו־זמנית

 אד־ שיל החדש ׳המנכ״יל כאשר
 הוד (״מוטי״) מרדכי על

 הציע לבסוף לתפקידיו. ייכנס
 בל- באופן ייפגשו הם כי הוד

ב ביניהם ויסכימו תי־רישמי
 שרמן של עבודתו המשך דבר
 או הדובר בתפקיד — על באל־

אחר. בתפקיד

 ה- של בתיו כשן, טלי 0!
 כשן, רפאל עיתונאי־המחאיין

ה מזכירתה לתפקיד מונתה
המדי ׳נשיא רעיית של אישית

 שעילתה. ׳טלי, קציר. נינה נה,
 ללמוד להתחיל כדי ירושליימה

עבו חיפשה באוניברסיטה, שם
הענ הקשרים בעל אביה דה•
 הנשיא, ׳רעיית אל ׳טילפן פים

 מייד ליבתו. לעזור ממנה וביקש
 את לבית קציר נינה הציעה
ישלה. האישית המזכירה מישרת

 היטב השתלבה טילי 0!
 עייר־ה- ישל החברתיים בחיים
 האחרון בליל־השבת קודש.
ש יום-הולדת במסיבת בלטה
 שלו־ ,האתון פי כתבת ערכה
 הסופר ישל בתו נולן, ימית

 אב של בת גולן. שמאי
 היא גם בלטה נוסף מפורסם
 בתו סכידור, ■ענת :במסיבה

ש סכידור, מנחם ח״יב של
הידו מנער׳ות־הזויהר ׳אחת היא
בירושלים. עות

^ טווח מאוגאום
ט הוילג׳ א בניו״יורק, גיי שהי ת כ ק ב ח שקת מ מנ ת ו ד א ח חי א ר או  מ

ה. הופתע אשר המועדון, תי קו שי ה מנ ה הי ר לא ז ח שר א  שר־ מא
רו בעת במועדון שביקר אלון, יגאל לשעבר, החוץ קו  בניו־יורק. בי
ה לא אליו ה ת זי שה א שקה הא תו. שני  להציג נאלצה מארגארט או

ת א כי סיפרה עצמה, א ת זופרת הי ת אלון א פ קו ת ה מ ר קו בארץ. בי

 משה ד״ר הפילוסוף 9!
 לפני הארץ את ׳שעזב קרוי,

 והצטרף רב ברעש כשנתיים
 תורתה חסידי שהקימו למושבה

ב ראנד איין הסופרת שיל
 המושבה, את עזב אוסטרליה,

 הפוכה פילוסופית תורה פיתח
הדוג ראנד, של לזו ׳לחלוטין

 יאת עזב ׳בגילגול-נשמות, לת
אוסטר באוניברסיטה מישרתו

כסוכן־ביטוח. עתה ועובד לית

 אוטו במיאי-הקו׳לנוע 01
 כדי לישראל, הגיע פרמינג׳ר

ה לצילומי הרקע את להכין׳
 על לביים, עומד שהוא סרט
 דיין. משה שר-יחחוץ של חייו

 באסי בארץ פגש פרמיינג׳ר
 ׳והציע השר, של יבינו דיין,

 ב־ אביו ׳תפקיד ■אח לגילם לו
סירב. אסי צעיירו׳תו.

תנו שעבר בשבוע 0!
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