
אנשים
ד

קה 1תיק את פותח אינו סגן־השר ביטחתית. לבדי
לאסיר־ציןן טיסרסן יעקב הפך איך

■ ג סגו־השר מחביא מד, י  ד
 שלוז העבודה בתיק שילנסקי,

להא זאב למצודת בא כאשר
ב שרץ, אריק לדברי זין
ממ דרש שעבר, החמישי יום
ב מוצב שהיה הג״א- איש נו

 תיקו. את שיפתח לבניין, כניסה
שה וכשראה סירב, שילנסקי

מש ״אני אסר: מתעקש חייל
אכ ולא בחוץ התיק את איר
 את השאיר הוא איתו.״ נס

 על ספח חזר, במכונית, תיקו
 ״טוב :ואמר החייל של שיכמו

 תפקידך את ממלא אתה טוב,
 שנה 30 לפני שצריך.״ כמו

 מישרד־ בפתח שילנסקי נתפס
 ונשפט פצצה, כשבתיקו החוץ

למאסר. כך על

9  ששר־האנרגיה •למרות 1
 הודיע כרמן יצחק הפורש
 במחליפו לטפל מתכוון שאינו
ק ח צ הנכ השר אין מידעי, י

מי הפסקת־אש על שומר נס
 שכאשר סיפר, מודעי לולית.

 13 מצא למישרד־האנרגיה חזר
כש קיימות היו שלא ועדות,

הוק ״כולן המישרד. את עזב
לק יהיה שאי-אפשר כדי מו,
 למישרד, כשבאתי החלטות. בל

 שחיכו אגשים של תור■ עמד
 דחה הזמן כל שברמן להחלטות,

אותן.״

 מנהיג מי נשאל ברמן 9'
 מיס- ״זו :תשובתו הליברלים.

מנהיג.״ צריכה שאינה לגה

 של מעמדו היה מה 9'
 ישב כאשר טימרמן יעקב
 עורך־הדין ז הארגנטיני בכלא

בישי התלונן פאפו אהרץ
 רשות- של הוועד־המנהל בת

 אחימאיר שיעקב השידור,
 העיתוגאי טימרמן, את הפך

ב ציוך, ל״אסיר השמאלני,
 הגיש, שאותה מבט מהדורת
בכ ישב שהוא לצופים והודיע

באו ציונית. פעילות בעוון לא
דניאל שבנו דווח מהדורה תה

 לעובדה התייחס סאפו 9'
 אחימאיר, המהדורה שמגיש
 לתפקיד מועמד עצמו הרואה

די לא חטיבת־החדשות, מנהל
 ״כך נכונים. לא פרטים על לג

אר אין האם דברים? עושים
 הוא בטלוויזיה הארכיון ז כיון

אחימאיר?״ של זיכרונו

 יש התוכנית מאזיני 9'
 שבה אלץ, יצחק של שאלות

 שר״החינוך סגנית השתתפו
 והח״כים תעסה־נלזר מרים

 לו־ ושלמה אלוני שולמית
 היה שפאפו ידעו לא רינץ,

 אך בתוכנית, להשתתף אמור
 התוכנית מפיקת הגיע. לא

 ל- הודיעה יהודה בן־ שרה
 למונית להמתין שעליו פאפו

בע 8 בשעה בדיוק ביתו, ליד
 סוחף, בגשם המתין פאפו רב.

 — מאחרת המונית כי ומשראה
לל טיילפן לביתו, עלה הוא
ה משנתו אותו והעיר פיד

הט לאולפני טילפן מוקדמת,
 הק־ ולמקום בירושלים לוויזיה

לחק בפאקולטה לטת־התוכנית,
 הצליח לא אך ברחובות, לאות

 מונית שלו. המונית את למצוא
 ב- בביתה אלוני את אספה זו

 ביתו על ודילגה כפר־שמריהו
סאפו. של

 נשאל אכן אבא ח״כ 9
 אש״ף לראש אוסר היה מה

 פד היה אילו ערפאת יאמר
 שאני לפני להתגלח ״לך בו, גש

 תשובתו היתד. איתך,״ מדבר
הדיפלו פעם שנחשב מי של
ישראל. של הבכיר מט

 אלה בימים מסיים אבן 9''
הדי על סיפרו כתיבת את

 באר- יופיע הספר פלומטיה.
המ מעין ויהיה צות־הברית,

 הא־ של הקלאסי לסיפרו שך
הדי אמנות ניקולסץ רולד

מע שהוא טוען, אבן פלומטיה.
 תחת בדיפלומטיה לעסוק דיף

הוא אם כשנשאל עליה. לכתוב

דן, אורי לענייני־תיקסורת, סר־הביטחין עול כסיועצו בשעונו, מודאג מביטקרמו ארה
 לנאום הוזמן שרון אריק מאחר. שלו השר מדוע להסביר יבול אינו

 אריה הגיע. לא הוא בערב, 8 היעודה, בשעה שעבר. החמישי ביום זאב״, ב״מבודת חרות פעילי לפני
 כהן־אורגד יגאל חרות, מח״ב וביקש רב זמן המתין לא תל־אביב, טגן*ראש־עיריית גם שהוא קרמר,
ם כהן־אורגד כאשר בדיוק שרון, אריאל הופיע ורבע ב״• הישיבה. את שיפתח דבריו. את סיי

שיף למנוזין. אבן אבא יאמר מה1 א

לש סירובו בגלל בכלא נחבש
 לאחר במילואים. בלבנון רת

(״טו ייוסף הרשות שמנכ״ל
 קרה שזה הסביר, לפיד סי״)
 המהדורה עורך של טעות עקב
 נכון,״ לא ש״זכר סדן, גיל

 הוועד־המ־ יושב־ראש התערב
 ״הטיסר- :ירץ ראובן נהל
 שלו, ההתנהגות עם הזה, סן

 לחסידי־ כולנו את יעשה עוד
בארגנטינה.״ המישטר

 לתפקיד מועמד עצמו רואה
 :ענה המיפלגה, יושב־ראש

 מוטה השם את שומע ״כשאני
, ( י ו ג  הרצון מחדש בי עולה (
מועמד.״ להיות

 יהודח הבימר, שחקן 91
 אשמן, בפרס שזכה אפרוני,

במח מישחקו על בשבחים זכה
 מבקר־ של מסיו האנרכיסט זה

הוועדה ויושב־ראש התיאטרון

הו ולראות להיכנס הצעיר רוני
רוכינא. חנה של פעה

תל״אביב. מחוז מישטרת מפקד תורגמן, אברחם בעלח, ללחי נושקתתורגמן חוט
 באו השלושה (משמאל). מירב ,1ה״* בת בתו נושקת השגיח לחיו על

עימו. מלהצטלם נמנעה ששנים סיפרה בעלה, עם להצטלם רוזט כשהתבקשה מיסעדה. לפתיחת

 ל־ וני אפר בא כאשר 9!
 בוועדת-הקבלה ישבו הבימה,

 חשש הוא . התיאטרון. גדולי
 שהוא משום אותו, ידחו שהם
כא שלהם. כחקיין ידוע היה
 פריד* צבי אותו ראה שר

ד,  הוא דליה, של אביה לנ
תהיה שלו שהבחינה הודיע

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|1 1ר1 חר הוא 1 המספק מעזה, סו
1\ 1 ע 1 1 \1^1 1 1 ם 1\ 1 1  ל־ס* (שרימפס) סרטני

 לפתיחת אשתו עם שבא חזירא, אבו ובירושלים. בחיפה מיסעדות
בתל-אביב. נם לשווק החל שהוא סיפר בתל־אביב, מיסעדה

 דרכו את החל קדנציות, שלוש
הזה. בהעולס העיתונאית

ב שהופיעו השוטרים 9!
מ אברהם השופט של אולמו

 הם מאוד. מודאגים היו לול
 של שחדר־המעצרים לו סיפרו

אפש ואין ננעל בית־המישפט
 ל־ הנאשמים את להעלות רות

 קל הירהור אחרי אולם־השופט.
 בין אין אם לברר מלול הציע

בפ המתמחה מישהו העצורים
ל בשירותיו ולהשתמש ריצות,
חדר-המעצרים. פתיחת

ם השחקנית 91 רי  (״צ׳י- מ
 אחת לא ניסתה פוקס בוטח״)

 בתי-מאכל בניהול מזלה את
 היא הפעם הצליחה. ולא שונים,
ב חדש. משהו לפתוח עומדת

 שאולי רפי המיסעח עם יחד
 אידי־ פאב ותנהל תפתח היא
 בתל־אביב. הירקון ברחוב שאי

 מאכלים בו יוגשו שמו, על־פי
מיזרודאירוסיים. יהודיים

 אלי" הפרסים, את שהעניקה
 התייחס אפרוני ירץ. קיס

 על ששמע בעל־פה לשבחים
 היה שכאשר סיפר, הוא עצמו.

 את פעם שיבח דרכו בראשית
 ברטונוב. יהושע השחקן

דמ עמדו הקשיש השחקן בעיני
 ״למה :לאפרוני אמר והוא עות
ז״ זה את כותב לא אתה

 שהמיפגש סיפר אפדוני 9!
 היה תיאטרון עם שלו הראשון

 בה־ שומר שיחד אביו כאשר
לאם־ איפשר וזה בנקניק בימה

שיש השחקנים של חיקויים
 לא רוכינא חנה .דלמו בו

 ויהד מהחיקוי, מרוצה היתד,
 :קרא זאת לעומת ברטונוב שע
!״אני ממש ״זה

לתצו באד, שרץ לילי 9!
 עם גרא עודד של אופנה גת

 נ׳רי שלד, האופנה מעצב
 כל במשך לידה. שישב מליץ,
 לעוות הפסיק לא הוא התצוגה

 אי־שבי- להפגין כדי פניו את
מת של מהדגמים רצון עות

 שלו הלקוחה שראתה חרהו,
המסלול. על

 הידיעות סוכנות כתב 9!
כד גידעץ המערב־גרמנית,

שע בשבוע מחדש מונה לי,
 כתבי- איגוד ליושב־ראש בר

 דויד שקודמו אחרי החוץ,
מן, ק הו בארץ, הטייס כתב א

בע ששימש ברלי, לסין. עבר
במשך האיגוד יושב־ראש בר

ם ל עו ה ה 2359 הז
15


