
 - הנותר מאבני צ״צי שר מזכירתו שביקשה מד!
אילן תם1ג1 לשופטו, ׳ולין אשר שאמו וטח

 אברהם עורך־הדיו 81
ר, הע מיפלגת מפעילי ברי

 יכולתו לגבי ספקני היה בודה׳
להס להגיע בגין מנחם של
 אנוור הנשיא עם שלום כם

מח פחות לא אל־סאדאת
 אבל. במיפלגתו. אחרים ברים

 מוכן היה הוא להם, בניגוד
 שבגין כך על להתערב אפילו

וי בעת השלום. את יביא לא
 ב- רכיבה תוך הנושא על כוח

 בכפר־שמריהו, חוות־סוסים
 תום לפני יומיים בריר התערב
 איש־ עם קמפ־דייוויד ועידת

 שקולניק, נעמן העסקים
 והלאה מעתה להצביע התחייב

 הסכם יהיה אם הליכוד בעד
 סכם1הה על כשנודע בוועידה.

 הצהיר בקמפ־דייוויד, שהושג
בהתחיי יעמוד הוא כי בריר
בותו.
בחודשים נעלם לאן 81

 ה- כאשר רבה, במבוכה בוע
 העבודה מישרד של מנכ״ל

 גורלניק, ישראל והרווחה,
ה המנכ״ל במישרד לבקר בא

 מישרד־ בבניין השוכן קודם,
 לשבת נאלץ גורלניק הסעד.

 כחצי־שעה, הטלפנית כיסא על
 בהולים רצים פקידים בעוד
 ה- של המפתחות אחר לחפש

מישרד.

 של השוחד במישפט 81
 בימים המתנהל ידלין אשד
 רמת־ את ידלין תיאר אלה,

המדי עד של הגבוהה החיים
 ממנהלי אליסון, מרדכי נה

 ״כשאני באומרו: בונה, סולל
 במלון וגרתי ללונדון באתי

 צ׳ר־ במלון גר הוא אירופה,
 אילז מנחם השופט צ׳יל.
ב גרת ״אתה אותו: שאל

 של צחוקם לקול ?׳׳ אירופה
שנב־ ידלין של בני־מישפחתו

(מיל.) אל״מ השק״ם מנפ״ל של בתוגיאור שרית
 החנות לפתיחת באה גיאור, חנן

 רונית. התאומה ואחותה דיאנה, אמה, עם בגיבעתיים החדשה
 לצה״ל צו־גיוס קיבלה אחותה, אחרי דקות עשר שנולדה שרית,

 מחשב ״החלטת״ לפי מאחותה, יותר מאוחר חודשים ארבעה
 מה לחיל־האוויר, אלה בימים להתגייס עומדת רונית צה״ל.

 שהן האחיות, שתי זה. בחיל בעבר ששירת האב, את שמשמח
סירבו. אד מלכת״היופי, בתחרות להשתתף בשעתו הוזמנו יפהפיות,

יש למישפחה. זה־עתה הצטרף נילי, ואשתו ברקן יהודה השחקן של החדש בנם ^|1||'*
| • י ׳■ | צירי״לידה, קיבלה שנילי ברגע וחצי). (שנה רועי ואח, )6( פולט אחות, כבר לו #

 זוג עם לארוחת״ערב לצאת ויהודה נילי קבעו האחרון השלישי ביום שילשולים. ברקן יהודה חטף
ללדת. אשתו את ברקן הסיע לשם תל־השומר, בבית־החולים כולם נפגשו במיסעדה, במקום ידידים.

 הגיב באולם־המישפטים, חו
 ״למה, לשופט: בפנותו ידלין
נפגשנו ו משם מכירים אנחנו

?״ שם
 בתוכנית הופעתו לפני 8!

 הסרט על בדיון כותרת, עלי
 לאו ישראל הרב ערך שואה,

 המנחה עם חזרת־מיקרופונים
 אגמון, (״יענקלה״) יעקב
 שודרה. ולא צולמה שלא חזרה
 הידוע לאו, את שאל אגמון

 ״אדוני פירסומת: שאוהב כמי
 לעובדה מודע אתה האם הרב,

 בטלוויזיה היחידה שהתוכנית
 9 היא עדיין הופעת לא בה

 והשיב נעלב לא לאו ? בריבוע
 שמפיק תחשוב ״אל לאגמון:

 (״איציק״) יצחק בריבוע 9
אלי.״ פנה לא קול

 הסכם חתימת בעיקבות 81
 עמד בקמפ־דייוויד השלום

 טע־ קפה בעל קופ, מרדכי
 את להסיר בירושלים. וווו

 הממשלה ראש של תמונתו
לתפ שהתנוססה בגין מנחם
אך המיסעדה. קיר על ארת

11^1 תל־ עיריית ראש של לישכתו ראש ן11
עו להט, (צ׳יצ׳> שלמה אביב #| *■111 1 11111\4

 סגן־ראש־העיר, שיפמן, מרדכי של הקמוץ אגרופו מול באומץ מדת
 לא שהעניינים אף בתל־אביב. הליברלית המיפלגה ראש שהוא

 משוחחת לסגנו, העיר ראש בין מי־מנוחות על בדיוק מתנהלים
הסגן. עם בנחת אהרון, ז״ל דיטנצ׳יק אריה של לבנו הנשואה נאווה,

ה נער־השעשועים האחרונים
פו הד״ר בארץ, ביותר קשיש

 מסתבר, ובכן, ז־ הירש קח
 פוקד, חוסן. לעולם לא כי

בעי סוכן־נשק שהוא הירש,
 בעת רב בפירסום ושזכה סוקי

 פשטו מס־ההכנסה ששילטונות
ב דירתו על שנים כמה לפני
 מאושפז צלמי-עיתונות, ליווי

 בבית־החו־ אחדים חודשים זה
 סידרה עבר הוא איכילוב. לים
 ביניהם קשים, ניתוחים של

 ועדיין וריאות, כליות ניתוחי
קפ רפואית השגחה תחת נתון

דנית.
 של לישכתו עובדי 8!

 שלמה תל־אביב, ראש־עיריית
שימ רוצים להט, (״צ׳יצ׳״)

 אחרי עיר כראש לכהן שיך
 מזכירתו, הקרובות. הבחירות

 בימים נסעה ברקן, ריקי
בכו וביקרה לירושלים אלה
 ובו סדקיו בין פתק תחבה תל׳

כ לתל־אביב״, ״להטוב כתבה
 העיר ראש של סיסמתו לשון
שלו. הבחירות במסע

 הסעד מישרד עובדי 8!
הש־ עצמם את מצאו לשעבר

 לשעבר נעמי, הטריה אשתו עםסנדושן ת׳
בחברת־ מפיקה וכיום ארקיע דיילת

 לבשר משנתו דני את נעמי העירה השלום״, ב״בוקר כאשר, פירסום.
 ומילמל במיטתו, דני התיישב ההסכמים, חתימת בשורת את לו

לישון. וחזר השלום״, את יביא השלום ״רק :תנומה אחוז

 אחרי זו, מכוונתו בו חזר קופ
הטל של שצוות לו שנודע
 אג- מרשת האמריקאית וויזיה
 את לצלם לבוא עומד בי־סי
תגו את ולקבל טעטון, יושבי

ההסכם. על בותיהם
מיכאלי, אלישבע 8!
 בתיאטרון שחקנית שהיתה מי

ל חנות בעלת וכיום הבימה
 חם קשר על שומרת עתיקות

 השבוע לשעבר. עמיתיה עם
ליריד מסיבת־הפתעה ערכה

 פא־ הוותיקה השחקנית תה,
 מלאו אלה שבימים לוביץ, ני
 הגיעו למסיבה שנים. 75 לה

 לפאני ואיחלו רבים, שחקנים
 נתנה אלישבע אריכות-ימים.

מח יום־הולדת, כמתנת לפאני,
אמיתיות. פנינים של רוזת
השו שלוק, הדיסקוטק 8

 תל- ליד בעיר־המכוניות כן
ב רבה בתחלופה זוכה אביב,
 המועדון, שלו. העובדים צוות

 בניהולו תרועה בקול שנפתח
 החליף לוי, זוהר המתופף של

 יגאל הגיע כאשר מנהלים
 של משהות שחזר רימון די־

עסק שם באוסטרליה, שנים 11

 ארצה. לעלות והחליט בבנייה,
 הביא ויגאל יצא, לוי זוהר

קר צדוק את לעסק תחתיו
 קראום יצא אלה בימים אום־•

 חילוקי־דיעות ביגלל העסק מן
מת והפעם יגאל, לבין בינו
 המקום את לנהל יגאל כונן

 נשוי 39ה־ בן יגאל בעצמו.
 שאותה ברלין ילידת לבחורה

 בן. ולהם באוסטרליה, הכיר
מני בנות שלוש עוד לו יש

 אלה בימים קודמים. שואין
 שיפוצים לפני המקום עומד

 להפוך מבטיח ויגאל נרחבים,
 ב־ למועדון־חברים שלוק את

 מאלה יותר נמוכים דמי־חבר
 הקיימים במועדונים הנהוגים

 השישי ביום בתל-אביב. כבר
 אצל חזיז התפוצץ האחרון

 המיגרש בעל למקום, שכנו
 משומשות. מכוניות למכירת
וה המישטרה נקראו למקום
וכ במחבלים, למילחמה יחידה
הרו נרגעו קלה שעה עבור
 בריונים שכמה הסתבר חות.

 בעל עם דין־ודברים להם שהיה
בדר הגיבו המכוניות, מיגרש

 שהיה הסיכסוך על שלהם כם
עימו. להם

2143 הזה העולם50


