
א האב  של הבדיקה תוצאות את לדעת רצה ל
בת א! בן הוא העובר אם שגילתה מי־השפיר.
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 למנכ״ל החדש הכינוי 0!

 מתי ראש־הממשלה, מישרד
 ״מתי הוא שמואלכיץ,

 הפירסומת מישקל על שוופס״,
זה. למשקה

הנפ אשל, תמי ח״כ ■
ב חרדים עם לאחרונה גשת

סיפ בענייני-עבודה, ירושלים
 בוקר בכל בודקת ״אני רה:

 רואה אני ואם שלי, היומן את
מנ הרב עם פגישה לי שיש
 לובשת לא אני פרוש, חם

מחשוף.״ עם שימלה

 אסתר ח״כ ואילו 0
שההס אחרי אמרה, הרליץ

 מחברי־כנסת ביקשה תדרות
 במיפעלי- קצת לעבוד שיילכו

שיש קיוויתי ״אני תעשייה:
ב לקריית־הפלדה אותי לחו

או שלחו זאת במקום אך עכו,
גוסקס.״ למיפעל תי

■ בירו לשבוע־האופנה !
 כן־גוריון, מרי באה שלים
 עמום אוזא מנכ״ל של אשתו

 באחת לחזות כדי כן־גוריון,
נז ידידים מתצוגות־האופנה.

 בסיפור הזדמנות באותה כרו
 שנים לפני עמום, של נישואיו

 אל עמוס בא כאשר רבות.
 ואמר כן־גודיון, דויד אביו,

 בירך להתחתן, עומד שהוא לו
 שאשתו עמוס, אך הזקן. אותו

 :לאביו אמר יהודיה, איננה
 לא היא מרי אחת, בעיה ״יש

 בךגוריון: לו אמר משלנו.״
 הוא ז״ ב׳ מסיעה היא ״מה,

העבו לאחדות כמובן, התכוון,
 ברעש ממפא״י שפרשה דה

 הפרישה לפני ושנקראה גדול,
זה. בכינוי
■  גני התימני לצייר !
 בארצות־הברית, המתגורר לוי,

 בכרם־התימנים בית גם יש
 -בא שבועיים לפני בתל־אביב.

 ההולנדית, אשתו עם לכאן'
ב־ ילדם את שתלד כדי חנה,

 שעזבו שלפני סיפר הוא ארץ.
 חנה עברה ארצות־הברית את

 בין הקובעת מי־שפיר, בדיקת
 כאשר הילוד. מין את היתר

 אם לו לספר הרופאים רצו
 או בן ברחמה נושאת אשתו

 לי. תגידו ״אל :להם אמר בת,
 לי יהיה הילד שעניין לפחות

 לפני חנה ילדה בארץ הפתעה.״
בן. שבוע

ב האמריקאי השגריר 01
 לו־ (״סם״) סמואל ישראל,

בטל לצפות מאוד אוהב איס,
הדרמ בסידרה הירדנית וויזיה

 באר- שמקורה דאלאס, טית
 חזר מכבר לא צות־הברית.

 פתח לביתו, עסקית מפגישה
 וגילה מכשיר־הטלוויזיה את

ל יצאה שהסידרה לאכזבתו
 — הראמאדאן חודש חופשת
לי, ואשתו, לואיס א ששני פ

מרגי טכסם, מדינת ילידי הם
צו הם כאשר בבית כמו שים
 על המספרת זו, בסידרה פים

 טכס- מישפחה של קורותיה
__ן סית.

ן הספר, היכל אוצר 0 ג  מ
אכרחם לש בנו ברושי,

 בארץ שיושבים ערבים בין פה
 בארצות- היושבים יהודים לבין

 זאת, המצאתי לא אני ערב.
 (האידאו־ כצנלסון בדל גם

 היה תנועת־העבודה) של לוג
זו.״ בדעה
באוניבר לפרופסורים 0
 אנאל- ידענים קרא הוא סיטה

פאבתים.״
 העליונים השופטים על 01
 לגמרי היו שלא פאפו אמר

ב פסקו כאשר אובייקטיביים,
בגדה. האדמות עניין
המישפטי היועץ על 0

 אלה, אורחים על גם להכריז
 מלן־ דון הזמר את שכח ולא
 צרפתי, אורלי וחברתו, לין

 בתום במקום. היו הם שגם
העי את פריץ שאל ההופעה
פלאטו־ זה ״מי : תונאית

?״ שרון

 בגלישת־רוח כמומחית 01
 אשתו שטן, אמליה התגלתה

ו שטן, רוני התעשיין של
 אמליה לשעבר. אל־על דיילת
באי לחופשה רוני עם נסעה

 גלי־ ספורט את ניסתה לת,
מהר חיש והפגינה שת־הרוח,

חאדי־ ״הגדולה בסרט המשחק (משמאל),קדם וע□1
לי האמריקאי השחקן של לצידו מה״ ^ _

 סיוטי־ בכמה להשתתף הספיק וכבר שנים 11 בן הוא ממוין,
בסרט המשחק מגודל״השיער, הילד ארוכים. סרטים ושני פירסומת

כל שלא אחרי שם, תפקידו לשם להסתפר נאלץ השואה, כניצול
 הסרט, את עשיתי ״כאשר הארון. שערו את לקצץ ר^ה בן

 ושם בלונדון מטיול חזרתי עכשיו אן שאסתפר, כדי כסף לי שילמו
זה.״ בשביל לספר לשלם נאלצתי הפעם קצר. שוב הסתפרתי

 פרצה אורן, דודו העיתונאי של אשתואוון בתיה
בתיה, בתל-אביב. המסיבות באחת במחול

 עם רוקדת היא בתמונה מעולה. רקדנית היא בוטיק, המנהלת
 כישרון״הריקוד את להפגין לי יוצא יום בכל ״לא גרנות. דני הזמר
רבה." בשימחה זאת עושה אני כזו, הזדמנות לי יש כאשר אן שלי.

 ארץ־ מדריכי מחבר ברדטי,
ב הדסה בערב סיפר ישראל,

 אהבת נקנית איך ירושלים
באי בשביליה, בהליכה הארץ

 מקומות ובגילוי אבנים תור
ארכי שהוא ברושי, חדשים.
 הבעיות שאחת אמר אולוג,
ה השמירה היא הספר בהיכל

 הגנוזות, המגילות על קפדנית
שבו לפני למגע. אסורות שהן

ל עיוור חוקר-תנ״ד בא עיים
המ את למשש וביקש ביקור
 איפשרה ההיכל הנהלת גילות.

 שאיש אחרי זאת, לעשות לו
 שנים. 15 מזה בהן נגע לא

רו שהוא העיוור אמר כאשר
 הפאפי־ את גם ״לראות״ צה

 בל־ זה כי לו הסבירו רוסים,
לו. גם תי-אפשרי

 עורך־ נשאל כאשר 01
 יחליט אם רום משה הדין
 עיריית־חולון לראשות לרוץ

 או הליברלית המיפלגה מטעם
הו ,.אני אמר: לכנסת, לרוץ

 הכיוונים. בשני שארוץ שב
בטוח.״ שבטוח, מה
פן־אמוץ, דן הסופר 0'

ב עומדים אנשים שני ראה
ב המצב על ומקטרים רחוב
 אתם ״טה דן: להם אמר ארץ.

 היה המצב רעש? כזה עושים
 :הם לו ענו !״גרוע הזמן כל

 חמור כל־כך המצב היום ״אבל
 מן יורדים הערבים שאפילו
הארץ.״

 בין שנערך בדו־שיה 01
 רשות־ של הוועד־המנהל חבר

 פאסו, אהרון עו״ד השידור,
ל רשות־השידור מנכ״ל ובין

 אמר ליכני, יצחק שעבר,
 בעד ״אני היתר: בין פאפו,

ד,חל* בארץ. חילופי־אוכלוסיה

ש מדי, חזק מוסד שזה אמר
יו ״הוא אותו. להחליש צריך

בממשלה.״ השרים מן חזק תר
 הוא אם נשאל כאשר 0!

 ג׳ו־ אותו מכנים שרבים יודע
 אותי שמכנה ״מי :אמר קר,
השמא כלי־התיקשורת זה כך

 הרוב במיעוט. הם אך לניים,
אתי.״ דווקא הוא השקט

 פועלי מועצת מזכיר 0!
 אינו כן־מאיר, דג תל-אביב,

כא בארץ אותו שישכחו רוצה
ה בחוץ־לארץ. נמצא הוא שר

 כאורח לגרמניה, נסע חודש
 אך שם, המיקצועיים האיגודים

 ל־ יום מדי לטלפן דואג הוא
להד כדי בתל-אביב, לישכתו

כאן. לעיתונות סיפורים ליף
הת תל־אביבי במלון 0!

 ה־ להקת של הופעה קיימה
יהו הלהקה, אמרגן פלאסרס.

 מנהל אל פנה טלית, דה
ב והמזון המשקאות מחלקת

 ,׳ביקש פריץ, האנס מלון,
 שמואל ח״כ על להכריז ממנו

ש פלאטו־שרון, (״סאמי״)
נכ במקום האורחים. בין היה
 שאלה והיא עיתונאית, גם חה
 1700 שילם הח״כ אם פריץ את

 להופעה. הכרטיס מחיר לירות,
 אך זאת, לברר ביקש פריץ

 כעיתונאית טלית משהבחין
 ישלם שרון כי להכריז מיהר

 אחרי רק מחיר־הכרטיס. את
 הבמה, מעל שרון על שהכריזו

ו לפריץ המלצרים אחד ניגש
נמ האורחים בין כי לו גילה

 יותר חשובים אנשים צאים
 סגן למשל, כמו, מפלאטדשרון,

 צפורי, מרדפי שר-הביטחון
 ואשתו, תל־אביב עיריית וראש
ו להורות מיהר פריץ זיוה.

כא במכשיר. מוחלטת שליטה
 בעיקבות החוף אל חזרה שר

 לא ״זה רוני: אמר הגלישה,
 לעשות ידעה תמיד היא קונץ,

!״רוח
העשי נישואיהם ליום 0!
עון אתלט-העבר, קנה רי ד  ג

ס,  בתו שהיא דוני, לאשתו דו
 פי־ מיבאל עורך־הדין של

 היא שבהם אופניים, זוג דון,
 לבריכת־ בוקר מדי רוכבת

 ולמיגרשי- בצהלה, השחייה
שם. הטניס

הבינלאו איש־העסקים 0!
ן מי, ו רנ ן, א צ׳ ל  החליט מי

יל שלושת עם לחופשה לצאת
 ירק אך אותה ולהקדיש דיו

שו בחוף בחר כך לשם להם.
 לסאן־פרנציסקו, דרומית מם,

 אמצעי־תיקשורת. כל בו שאין
 הוא שמילצ׳ן מכיוון אולם,
 מסוגל ואינו טלפון״, ״חולה

 יהיה שהמכשיר בלי להתקיים
 ה־ את פתר הוא לו, צמוד
 לקח הוא מקורית. בדרך בעייה
 חתך עלפון, של אפרכסת עימו

 אותה מחזיק והוא החוטים, את
שם. בשפת־הים לידו

 שיראה שני, ״ערוץ 0'
 יוכיח בלבד, ורודות תמונות

יכו צבעונית טלוויזיה גם כי
 הד״ר אמר אפורה,״ להיות לה

־ יריב  בהרצאה אליעזר,כן
מהטל מפחד ״מי הנושא על

שמתכ כפי ״טלוויזיה וויזיה״.
 ב־ו תירשם הליכוד חכמי י ננים

 כטל־, גינס של ספר־השיאים
 ב־! ביותר הבלתי-נצפית וויזיה
ב הצפייה את ותעודד עולם,

 נכדו אמר הירדנית,״ טלוויזיה
בן־גוריון. דויד של

224331 הזה העולם


