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מת נבהל אינו ■פלד, נתן

 לפרק המושבים תנועת ביעת
 עמו שערך בראיון המערך. את

 פלד הסביר אגמץ, יעקב
״ה בפילוג: תומך הוא מדוע
 למנוע כדי בזמנו הוקם מערך

 לשילטון הליכוד עליית את
 במיפלגת מאנשים להיפטר וכדי

 עליהם: לומר שאפשר העבודה
אמת׳.״ דיין ׳ברוך

 דיין משה שר־החוץ 9!
ה במיזנון לבד כהרגלו ישב

 לפתע ליבו. את וסעד כנסת
 פסח ח״כ למזנון נכנם

סבי הביט גררפר, (״פסי״)
 זיהה היושבים, את סקר בו׳
 מבלי לידו והתיישב דיין את

 אחר־כך רשותו. את לבקש
 שאני טוב משה, ״או, אמר:
 גמר שלי הבן אותך. רואה
 אתה באמריקה. בי-איי עכשי
 במישרד־ה־ אותו לסדר יכול
ש כאחד הידוע דיין, ד׳ חוץ
 שאינן בעיות לפתור שש אינו

 וענה לאכול המשיך מעניינו,
 :במבט גרופר את לזכות מבלי

 ב- התקנים כל את ״הקפאנו
 ״או, :גרופר !״מישרד־החוץ

 יכול לא אתה משה, בחייך,
 תברר, שמע, משהו? לסדר

מענ משהו להיות מוכרח וזה
 לא שלי הבן סיפוק בלי יין.

 וגרופר השיב לא דיין יעבוד.״
 ויצא במבוכה השולחן את עזב

מהמזנון.
 אחיו היד, עמום כח״ ■1
וה התעשייודהמיסחר שר של

 עשה ,הורכיץ, יגאל תיירות,
ה בכיוון הראשון הצעד את

 שכר הוא הליכוד. עם שותפות
 בירושלים, בקרית־יובל דירה

מי הליכוד ח״כ עם בשותפות
 שלישי שותף דייקפל. כאל

 הח״כ להיות היה אמור לדירה
 שפרש זורע, מאיר לשעבר
מחפ עתה הכנסת. מן בינתיים

לזורע. יורש השניים שים
 הלוהט הרכילות סיפור !■
 על הסיפור הוא בכנסת ביותר
 בין שהתנהלה הטלפון שיחת
העבו מפלגת יו״ר של יועצו

 לבין אפלכאום, בועז דה,
 ראש־הממשלה, של מזכירתו

 שהיה ומעשה קלימוביץ׳. יונה
 ל- צילצל אפלבאום היה: כך

לשו וביקש בגין של לישכתו
מר תת-אלוף ידידו, עם חח

 מזכירו פורז, (״מוטקה״) דכי
ה ראש־הממשלה. של הצבאי

ב ״הוא :קלימוביץ׳ שיבה
ב ״מתי אפלבאום: ישיבה.״

 :קלימוביץ׳ ?״ יתפנה ערך
 על לדווח חייבים לא ״אנחנו

להש ״אפשר אפלבאום: כך.״
 ״לא קלימוביץ: הודעה?״ איר

 אפלבאום: הודעות.״ מקבלים
 בבית?״ שלו הטלפון ״ואת

טל ספר לך ״אין קלימוביץ׳:

״גברתי, אפלבאום: פונים?״
מלוכ פה לך ויש גסת־רוח את

 את ״סתום קלימוביץ׳: לך!״
 קלי- יונה אגב, שלך!״ הפה

 חולצה בגאווה לובשת מוביץ׳,
 לכל ומספרת יפהפיה רומנית

 החולצה, על לה שמחמיא מי
 מראש במתנה אותה קיבלה כי

ב מביקורו כשחזר הממשלה,
רומניה.

 תל-אביב, ראש-עיריית !■
ממ .להט (״צ׳יצ׳״) שלמה

 הנונקונפורמיזם במסורת שיך
 תל-אביב של בסינמטק שלו.

כל הו, הסרט השבוע הוקרן
הצנזורה על־ידי שנפסל כותה,

1 <

 ואילו ביותר הפופולארית הדיסקו לקריינית שוש נבחרה ג׳ רשת ני
 נחשבת הזמר, בפסטיבל הראשון במקום זכתה שלא למרות גלי,

 נוסף הראשון. אלבומה את להוציא ועומדת מצליחה לזמרת
 דירה חולקות השתיים ב״אל״על״. כדיילת גלי עובדת לזה

עטרי. יונה מפורסמת, ואחות ארלוזורוב ברחות משותפת

1עדית 9 1  מי קרגמן, יוסף של בתו הג׳ינג׳ית, 1
|  הכנסת של הכספים ועדת יו״ר שהיה ן #111 1/

 נמרוד רב־החובל של בתו (משמאל), אשל ותמי הקודמת לקדנציה
 כיום שהם ישן, בסימון ולאביזרים לבגדים חנות פתחו אשל,

 18 בת שבהיותה עדית, תל־אביב. של החדש האופנתי הלהיט
 שיט־ מסיפור לקחה אותו (שם לעיטם שם־מישפחתה את שניתח

 הקטנה ״פלורנס המקורי השם את לחנות שהעניקה ותמי, שוו)
 ומו־ מוכרות, שהן לאביזרים חיות דוגמניות משמשות והמיסכנה",

רציני. במשהו עסקו אילו מעדיפים היו המפורסמים שאבותיהן דות

 הרחב הציבור בפני להקרנה
 שבו. סצינות־המין שפע בגלל
 לחזות בא לא אומנם צ׳יצ׳

רש לו העניק הוא אבל בסרט,
המיוחדת. חסותו את מית
") יונה המשורר ■1 כי  (״י

המח את כי טוען בן־יהודה
ל קיבל ביותר הגדולה מאה

 שומר־מסורת, מיהודי אחרונה
 את מידו שרכש כיפה, חבוש
 בעת חורצת, לשון שיריו ספר

תי בפתח אותו ומכר שעמד
 מה יבי כשתמה הבימה. אטרון

 השיב ולשיריו, לשומר־מסורת
 החיים חייבים ״טובים :האיש

ה השינדלרים מאשר בישראל
בארצות־הברית.״ יושבים

■ ביותר המאושר האיש |
 הוא שבועיים מזה בישראל

מנ להב, (״פינייה״) פנחס
 תל־אביב, עיריית שירותי הל

הכדור קבוצת כמנהל המשמש
בעו תל־אביב. הפועל של סל
הפו של הראשונה הניהול נת
 את להוביל פינייה הצליח על

 לא שכמותו להישג קבוצתו
 רצופות: שנים שמונה השיגה

 מכבי אירופה, אלופת את לנצח
 נשאל כאשר בדרבי. תל־אביב,

ב לנצח קבוצתו הצליחה איך
״הו בבדיחות: השיב דרבי,

האמת הנבון.״ לניהול דות

 הגדולות הוויסקי מחברות אחת בעלבוונפמן סם
(מימין) ג׳ויס היפהפיה ואשתו בעולם

 היא שגם שלהם, ותיקה בידידה בירושלים שהותם בעת פגשו
 הנשואה מארוקו, ילידת ליליאן, (משמאל). ויין ליליאן :יפהפייה

 האמפייר־סטייט בניין במעלית הכירה שאותו אמריקאי למיליונר
 למע! פעילותה על הציונית״, ״הפנתרה מכונה בניו״יורק, בילדינג

 הבולטות הצירות אחת גם היא ויין בישראל. השחורים הפנתרים
בניו״יורק הפדרציה כיו״ר משמשת העולמית, הספרדית הפדרציה של
 במתח לעמוד לא שכדי היא
 בבית, להב נשאר המשחק של

ה בדקות רק למיגרש הוזעק
טל לו שנמסר אחרי אחרונות,

לנ עומדת קבוצתו כי פונית
 בעבר שכיהן מי הסביר צח.

 תקווה לי ״היתה :צד,״ל כדובר
ה אמונה. לא אבל שננצח,
 ההיגיון. של ההיפך היא תקווה

 רק — תיקווה? קיימת מתי
 המאורע לרגל היגיון.״ כשאין
לראשו לשבת, פינייה החליט

 המשמש אכסודוס, בקפה נה,
״צ הקבוצה. לאוהדי כמיפגש

 לברך להמונים לאפשר ריך
התלוצץ. אותי,״
 ואו- הפועל כדורסלני ■

 הקבוצה של הנלהבים אהדיה
 ההיסטורי ניצחונם את חגגו

 שנערכה מאולתרת במסיבה
 בפונדק המישחק אחרי מייד

עיתו התימנים. בכרם שאול,
 יזהר הוותיק הספורט נאי

למסי הביא כרנר, (״זוריק״)
 הראשונים הגיליונות את בה
ה חדשות הספורט עיתון של

הת הראשון שבעמודו ספורט,
ה הניצחון על הכותרת נוססה

מ נחטפו העיתונים היסטורי.
הנמ זוריק, התפעל מייד. ידיו
 המושבעים האוהדים עם נה

הפו של הכדורסל קבוצת של
 האוהדים ילמדו ״עכשיו על:

 המיש- על הכתבה את בעל־פה
 יתלו אפילו מהם במד, הזה. חק

 המיטות מעל במיסגרת אותה
שלהם.״

 בתל־אביב נסית בקפה 9:
 הסופר בין לוהט ויכוח התנהל
 הזמרת לבין שבא שלמה
ה של אמו צפירה, כרכה

 צפירה זילכר. אריאל זמר
ל צ׳אנס לתת יש כי טענה

 התרתח שבא בגין. ממשלת
חוד ״תישעה לעברה: וצעק
 צריך הוא צ׳אנס? לא זה שים
 אחרי משהו ללדת כבר היה

כזו!״ תקופה
 הטלוויזיה רשת כתבת 91

 בישראל, אנ־בי־סי האמריקאית
 ל- נשואה בדאון, הילארי

 ה- רשת כתב בירמן, ג׳הן
 השניים בקפריסין. בי־בי־סי

 שני של מישפטם את יחד כיסו
המדי של רוצחיו המחבלים,

 סיכעי. ידסוף המצרי נאי
ה בין בשידורו, דיווח בירמן
הקפ שהחיילים כך על שאר,

 הפשיטה במהלך ירו ריסאים
 בעיתונאים, בלרנקה המצרית

החליטו קפריסין ושילטונות

 הוצאו על לדין אותו לתבוע
 נאלצז המודאגת אשתו דיבה.
 ו בקפריסין בעלה את לעזוב
 בהרצליה־פיתוח לביתה לחזור
 מאיו מהסופר שכרה אותן

 ספו ימים לפני לוין. (כפייה)
 בשיחו בעלה לה הודיע רים

 הקפ השילטונות כי טלפונית
 לבטי לבסוף החליטו ריסאים

נגדו. התביעה את
 מיריוו שנפצע עיתונאי 9׳

 הוז הקפריסאים המישמרות
 ביש הגרמנית הטלוויזיה צלם
 ב שנפגע רוזין, קולין ראל,
 בבית־חוליו אושפז הוא רגלו.

 כן אחר הועבר אך בלרנקה
 עתז בתל־אביב, לבית־חולים

מפצעיו. מחלים הוא
 האחרו ביקורו בעת 91

ץ ערך בישראל ע מ  עדן שי
 ה הישראלי השעשועים נער

 רבת מסיבה בברלין, מתגורר
 ובישן ידידיו לכל משתתפים

 אשד, לשאת עומד הוא כי להם
 הא הסיבה כי ידע לא איש

 ביש עדן של לביקורו מיתית
 בז עדן טראגית. היתד, ראל
 אמו בהלוויית להשתתף כדי

 בתל־אביב בביתה שנפטרה
 אמו אל מאוד קשור היה הוא

 אן בחיפה, מלון בעלת שמיתה
 מכרי את לשתף שלא העדיף
ביגונו. הרבים

דניא? הצרפתי השחקן 9)
 ל שם בעילום הגיעה ילין ז

 הו! בישראל. שבוע בת חופשה
 ו אשתו עם לתל-אביב הגיע
 לחופשז מכן לאחר ויצא בתו

 באילת הצרפתי הנופש בכפר
 משפחו התגוררה בתל-אביב

 ה צמד ידידים, בבית ז׳לין
מי אופנאים רובד סי  לדר־ ו

מן.
 סלן אורי הפירסומאי 91

 ד,חמו הבעיות שתי כי טוען *
 יהודז הן עתה ישראל של ^רות

 או משבח גם הוא ושימרון.
 גרופו פסח ח״כ של הצעתו
 ״עכ לכנסת: פסיכולוג למנות

 כולו לחברי־הכנסת תהיה שיו
 משותפת.״ ספה

 ומוכת! הגובלנים יצרן 91
 לשעבר עין־הוד כפר־האמנים

 נמנו אינו ממבוש, איצ׳ה
 נוה עצמו הוא הענקים. עם

 הנמוכה קומתו על להתבדח
 הו! כי הרופאים, גילו באחרונה

 התבדו גבוה. מלחץ־דם סובל
 מאושר ״אני ממבוש: כך על

 משה אצלי מצאו סוף־טוף
גבוה.״

211417 הזה העולם


