
 המישנה צולר, מיכאל ■
שרות־המדינה, לנציב החתיכי

 לשמע עצמית, בהערכה העיר
 שהיה ברזילי, של הצהרתו
 מכונית בכל לבחור ביכולתו

 מצי־כלי־הרכב נפשו, שתחשוק
 הסתפק הוא אולם המדינה, של

בסובארו.
 שר־האנרגיה של ביקורו ■

אמור היה בגליל, שחל, משה ג
מי הצפון. של הלובי להיקרא

כפר־ ראש״מועצת גולדמן, כה
המו חינגה לשחל הבטיח תבור,
למדי, עלובה היתה החינגה נית.

 בכל אנשים כתריסר מנה וההמון
 נמנע כדרכו, שלא שחל, נקודה.

זה. במסעו העיתונות את מלשתף
הטל של הזמני המנהל ■

 שהואשם בראל, יום!? וויזיה,
המצ עם במגעים יריביו על־ידי

 מיופה־הכוח עם מיודד אכן רים,
 בראל בסיוני. מוחמד המצרי,

 מדי נפגשים שושנה, ורעייתו,
 את הכולל חוג־חברים, עם פעם

 רות בסיוני, ונגיהה מוחמר
 ה־ ,מיבנה שיטרית ומאיר

 בן־צור שושנה אופנאית
ואחרים.

בעת פלאזדז. של בלובי ■

 ימים 15ב־ מדינות 15 שעבר
 נאם מאורגן...״), טיול (,כמו
 בתום בפיטסבורג. הערבים באחד

 וחקרו צעיר. אליו ניגש ההרצאה,
יהו .מיהו בסוגיה הצביע כיצד
 בעד. שהצביע ענה שיטרית די?״

 זעם קונסרווטיבי, רב הצעיר,
 כפגיעה זאת רואה שהוא והסביר

 נשאר, לא שיטרית בקהילתו.
 השקפתו, שזאת והסביר חייב

 התעניין הוויכוח, לקינוח נקודה.
 למחרת. שיטרית יופיע היכן הרב

 .במי־ וענה: היסס לא שיטרית
 משהגיע, למחרת, ניאפוליס.״

 במיניא־ לארוחת־צהריים אכן,
 להפתעתו, לו, הסתבר פולים,
 בעיקבות בבדידות. סועד שהוא
 בץ בהולה טלפונית שיחה

 — למיניאפוליס פיטסבורג
 בעיק־ הח״כ, את להחרים הוחלט

בסוגיה. עמדתו בות
 בארצות־ סיורו במיסגרת ■

 לכפר שיטרית הגיע הברית,
 שמטרתו פרוייקט זהו דייטום.
הפרו לסמים. מכורים לגמול
 וכולל שנה, 20 מזה קיים ייקט
 כל כה. עד נגמלים אלף 100

 מכורים הם בכפר המדריכים
המקורי הרעיון מאחורי לשעבר.

ך 17111 |1ך  ולוגם הדלפק ליד יושב כשהוא התיאטרון, של הירוק בחדר צולם הקאמרי שחקן ^|
הוא שבה לוין), חנוך הצגה(של לקראת לעצמו סידר הוא הקרחת את כוסית״ויסקי. |1#1 11̂

יותר. הרבה נוחה הטיבעית הקרחת לדעתו אבל פיאות״גומי, ראשו על לחבוש אפשרות לו היתה משתתף.

| י |  בשבוע שצולמה ארגוב, לסשה זר בתוכנית״הטלוויזיה השתתפו חזמה(יושבת) וסיגי *1|11ך
טופול, וחיים גליה של ילדיהם בין הצעירה ),19(עדי הקאמרי. בהתיאטרון שעבר

 התגלתה שבו שטח במישחק, יותר ומתרכזת (מיפקדוו־חילות־השדה), המפחי׳ש בלהקת חברה היא
 בלהקת חברה והיא נגר, לילית הזמרת־שחקנית של בתה היא )20(סיגי בשירה. מאשר יותר ככישרונית

מחשבים. הלומדת ממנה, בוגרת אחות, עוד לה יש בשירה. וגם במישחק גם מתרכזת סיגי פיקוד״המרכז.

 משתייכות הן בתשובה. חזרתן
 ,להיוולד היא שסיסמתה לכת

 העגלגלה לוסי כנוצרי." מחדש
 השני חדש, בבעל התחדשה
במ וניסתה זמר, שהוא במספר,

ממישקלה. להפחית הביקור שך
 לפרוש בדעתה שיש הודיעה היא

 עצמה ולהקדיש מהסידרה
 או זה בסדר ולדתה, לבעלה

הפוך.
 הוא דאפי, סטריק גם ■
הנצחי, הטוב הילד יואינג, בובי

המ מהמישפחה לפרוש שוקל
 כל־כך להיות לו נמאס פורסמת.

לתסרי־ מציע הוא פעם מרי טוב.
 כיצר משגעים רעיונות טאי

 התסריטאי אך ג׳יי־אר, את לסדר
כ״גוד־גיי" להשאירו מתעקש

רעיו את העביר אפילו ופעם
 הגמן ללארי דאפי של נותיו

 שיש החליט דאפי (ג׳יי־אר).
דונה, של קסמיה ואפילו גבול,

 לפרוש שלא לשכנעו המנסה
 כדי מספיקים אינם מהסידרה,

 הסידרה המשך אם לפייסו,
בתאו־ עמוס יהיה הפופולארית
 התרסקות־מטוסים נות־דרכיט,

היו שלא הדבר פירוש ורציחות,

זאיר, לנשיא הממושכת הציפיה
 ציימר, גבי גם מוטרד עמד *

 נימוסיו זיידל. קרן יושב־ראש
 ומיבטאו ציימר של הגרמניים

להטעות. עלולים היקי־כלשהו,
 הוא למהדרין. כשר צבר הוא

 ושאל שערו את בדאגה החליק
 האם בסביבה המבינים כל את

הדחיפות? מה להסתפר. עליו
התעופה, לנמל בדרכו היה ציימר
גרמני, פקיד של פניו את לקבל

 תתאים תסרוקתו אם והתלבט
לכ להסתפר שעליו או למעמד,

המעמר. בוד
 דייני אריאל חבר־הכנסת ■

 בכנסת, השבוע הסתובב שטיין,
הסיבה: פניו. על גאווה כשהבעת

שהסתו יפהפיה ברונטית צעירה
 העלה נוסף בירור בקירבתו. בבה

 גליה הוא הצעירה של ששמה
 הח״כ, של בתו ויינשטיין,

 בעבודתו לו לעזור שהתנדבה
הפרלמנטרית.

 של זעמם עוצמת את ■
 בשרו על למד אמריקה יהודי

שיטרית, מאיר חבר-הכנסת
 באמריקה מסיור עתה זה שחזר

שיטרית, הבונדס. במיסגרת

 סירוטה מישפחת עומדת הזה
 ניסו בני״המישפחה היהודית.
 גם הפרוייקט את להעתיק
 גלגלי בין נשחקו אולם לישראל,

ששב הישראלית, הביורוקרטיה
 של שנתיים ורבים. טובים רה

 התוכנית את הורידו לר־ושוב
לה שיטרית מנסה כעת מהפרק.

 ולרתום ביבנה, כפר־גמילה קים
 גם לעניין. מישפחת־סירוטה את

 דה־רוטשילד, רוברט הברון
 מישפחת של האמריקאי מהסניף

 מהפרוייקט, התלהב רוטשילד,
 את שיתרגם מקווה ושיטרית

לכסף. התלהבותו
דא שהסידרה העובדה ■
 ניכרת מהמירקע ירדה לאס
 של ביקורם קיבל בעבר היטב.
היס מימד בארץ הסידרה כוכבי
 של פיזוזיו זכורים ממש. טורי

 מנחם דאז, ראש־הממשלה
 האח קרבם, ריי לפני בגין,
 אפילו שהוא לבית־יואינג, החורג

בא ביקרו לאחרונה חוקי. לא בן
 טיל" שארלן יחסי, בשקט רץ,
 המוכרות האייוורד, וסתן טן

 בילו השתיים ודונה. כלוסי יותר
במיסגרת דן־קיסריה, במלון

אפשרויות. הרבה לתסריטאי
 בתי־המלון בין התחרות ■

 לפירוד גרמה בארץ השונים
 מישפחת־ אצל זמני מישפחתי

 אירגנו החמישי ביום השגרירים.
 היל־ ומלון דן־קיסריה מלון

 ארוחות־פרידה טון־תל־אביב
 מחמת לואים. וסם סאלי לזוג

 וחוסר- המלונות שני בין המרחק
נאל האירועים, שני בין התיאום

ה שני בין להתפצל בני־הזוג צו
 ל־ נסע הבעל־השגריר מקומות.

הע רעייתו ואילו דן־קיסריה,
בהילטוו. לסעוד דיפה

השבוע פסוקי
•ראש־הממשלהשימ־

 לפני המערך, במטה סרס, עין
 של הרישמיות התוצאות קבלת

 חנוך ״עם להסתדרות: הבחירות
להיזהר...״ צריך סמית
 מזכ״ל משל, ירוחם •

 יורשו, על לשעבר ההסתדרות
 יכול לא ״אני קיסר: ישראל

כישורים...״ לו שאין עליו לומר
איש לכיא, מאיר פקד •
 נאשמי־הטירור את שלקח מג״ב,

 הכל ״בסך בים: לרחצה היהודי
מישמעת!״ בבעיית מדובר
ל כית-הםםר מפקד •

 אלון?־ צה״ל, של קצינים
״ב לבני״קיבוצים: מ. מישנה

 מבני־קיבוצים, קצינים היעדר
טובים!" פחות מפקדים ישרתו

■ ■ ■ ■ י ברק רסנה ■ ■

 הזה המפואר הגב המדינה. של הגב
ההצגה. את וגנב נוצץ באירוע הופגן ■

 לידה, אחרי חריפה דיאטה שעשתה מהרצליה, לגברת שייך הוא
הזאת. והחושפנית הנועזת השימלה את קיבלה - וכתמורה

מצרים פיליפה

249017 הזה העולם


