
אנשים
ב לזכות בתיקווד. השר אחרי

 לבסוף בו שזכה מי תפקיד.
צוקר, אהרון הוא

 שר־התעשיה־המיסחר- 141
 הורביץ, יגאל והתיירות,

 הם הבנקים כי השבוע אמר
התעשיי צוואר על כריחיים

 של מועצת־המנהלים יו״ר נים.
לוויני יעקב הפועלים, בנק

 והגיב . לשר שתק לא סין,
מדבר ״הורביץ :דבריו על

 מכוכב בא בכלל הוא שטויות.
 שט הוא נוגה מנוגה.״ אחר,

השר. שבבעלות בית־ר,חרושת

■  קריית- עיריית ראש י
ני אלוני, יאכרהפ שמונה,

 הממונה השר עם להיפגש סה
 יגאל השר אזורי־הפיתווז, על

להגיע הצליח ולא הורביץ,

ן חברי־הבנסת קבוצת על הוא גם נמנה 1יי!1||
י 111 חלי הדוגמנית האופנה. לתצוגת שבאו \

 בש\זיא שלמה, הצגה לח״כיס עשתה בתצוגה, שהשתתפה גולדברג,
 וחלי, רועם, בצחוק פרץ (משמאל) אמוראי עדי פרצופים. מעווה
ירושלים. טובה ילדה של פרצוף עשתה בצלם, הבחינה כאשר

יעקוב■ גד
ודיגמן קם בדוגמניות,

 בתצוגה חברי״כנסת קבוצת עם ביחד ביקר בהווה, וח״ב לשעבר שד״התחבורה
 התקנו יעקבי הישראלי. האופנה שבוע לרגל לכבודם שאורגנה מיוחדת אופנה

חריע מיכה ח״כ צוחק משמאל הח״כים. של לצחוקם אופנה בתצוגת

 על־ידי שנדחה אחרי אליו.
 אלוני פנה בלך־ושוב, הורביץ

 מנחם ראש-ר,ממשלה, אל
פרו לו שיסדר ביקש בגין,
 אז רק הורביץ. אצל טקציה
 ליש־ וראש השר, איתו נפגש

קדי יחיאל בגין, של כתו
 שאכן לוודא כדי טילפן ,,שא

התקיימה. הפגישה

 האידישאי הקומיקאי 91
 את לבקר בא דז׳יגן שימעון

שב בלישכתו ראשח־,ממשלה
 מהמישרד, כשיצא ירושלים.

לנ חיים בשר-ללא-תיק פגש
 לנדאו, ״חיים לו: ואמר דאו,

 !״להצחיק הפסקת נורא, זה
עשי ״מה לנדאו: לו השיב

 עשית לא ״זהו, דז׳יגן: ן״ תי
 ממה יותר אין אז דבר, שום

לצחוק.״

 חודשים ארבעה לי ״תני 91
 שגרמה מהשוק להתאושש כדי
 האמריקאית העיתונאית לי

אדבר ואז בנר, מארי
 ולביק! לחופשת״מולדת לישראל הגיעטופול חיים

הו הוז• דב ברחוב המתגוררת מישפחתו,
לשבוע״האופנ טמיר, (״אברשה״) אברהם האלוף ידידו, את לקח

למיטעד ירדו ואף לחדר, מחדר עברו השניים ״הילטון״• במלון

 בשבוע שימשה דיין, ואהרונה אטי של בתם דיין, משה שר־החוץ של נכדתודיין עמדה
אהרונה, של ידידתה פסחוביץ׳, תמי הרקדנית כדוגמנית״צילום. האופנה

 את למכור לה לעזור כדי עבורה להצטלם מעמליה וביקשה אופנת-ילדות, למעצבת להפוך החליטה
 אמר הצעירה, דיין הגברת את וזיהה לחדר־התצוגה שהגיע הישראליים, הקניינים אחד הבגדים.

דולארים.״ במליוני לוודאי קרוב תייצאי דיין, של הנכדה שזו הזרים לקניינים תגידי ״אם :לתמי

 אמ באירוע. חלק שנטלו הדוגמניות לבן את סעדו שם המלון,
הזה. המשגע במראה העיניים את לשטוף תענוג ״וואלה, :טופול

 רבץ, לאה אמרה איתר!״
 לשעבר, ראש־ד,ממשלה רעיית

 אותה. לראיין שביקשה לכתבת
 להתראיין נאותו ויצחק לאה

האמרי העיתונאית על-ידי
 ניו־יורק השבועון עבור קאית

 ר,עתו- בפני פתחו הם מגאזין.
 אירחו ואף ביתם את נאית
 התוצאה: לארוחודערב. אותה
 מרושעת להם שנראתה כתבה

האמרי העיתונאית וצינית.
 רבץ כי בכתבה סיפרה קאית
 שיחות־ בעת כיצד, בעצב נזכר

 נערכו השתתף, שבהן השלום
 מנחם ואילו ביתו, ליד הפגנות

 רבין, לדברי מכונה, בגין
 גם הכתבת השלום״. ״נסיך

ה רבין, הגברת את מצטטת
 הבגינים, על רכילות מספרת

 עוזרת- על־ידי לה שהועברה
 כעת שהיא רחל, שלה, הבית

 בגין מישפחת של עוזרת־הבית
 בירושלים. ראש־הממשלה בבית

העו אמרה רבין לאה לדברי
 במישפחת לקנא מה אין כי זרת

 הכתבת, לפי רבין, לאה בגין.
 הכל״, ״חוטף בגין כי טוענת

 עיירת־ ולכל חתונה לכל הולך
 מחר ימות שאם ״כדי גבול,

 כשלאה הכל.״ את שהספיק ידע
 איך בעלה את שאלה רביו

ש הפשטידה בעיניו חן מוצאת
שנש מייוחדת; במכונה הכינה

 ושעבוד מחו״ל, אליה לחה
 לידו 50 בסך מכס שילמה
 בחיוך רבין לה העיר בילבד,

נתפסת!״ שלא שמח ״אני

ז חבר־הכנסת 91 אי צ׳
 הע הפנתרים ומזכיר ביטון
 מביקו חזרו כהן מני חורים

 כאורו שהו שם בנורווגיה,
 הנורה הקומוניסטית המיפלגה

 בילו איך ביטון כשנשאל גית.
קיל בחמש ״רזיתי :השיב

 ד,זג כל דבר. שום אכלתי לא
 משז חגבים, לאכול לי נתנו

 ביט רגליים.״ מיני כל עם
 (שרימפס לחסילונים התכוון
 סנז ״ביקשתי הח״כ: הוסיף
 בש חתיכת לי הביאו וויץ׳.
 ש דקיקה פרוסה עם גדולה
 הזמנו למיסעדה, הלכנו לחם.

 כין רוסט־ביף. לו שקרו משהו
 מבוש לא שהוא ראיתי הגיע,
 המלצ את שלחתי בכלל. בפנים
 אוכלי הם אותו. לי שיטגן

 לישר* חזרתי חי. בשר שם
מרעב.״ מת

 סע אחר, שחור פנתר 9'
ש? איש מרציאנו, דיה
 עכש מנהל הוא לאירוח. עבר
 ז בירושלים, האמנים בית את
הבוהט של מקום־מיפגש הוא


