
 השתרעה היכן בשר־הח־ן. פרס שימעזן אוהב מדוע
בגרמניה חיים רחלי סעדה מי עם1 רוזנברום פנינה

 לא כתב סטיריקאי ■
 ש״בפר־ פרס, שימעון על מכבר

 — בכרם תפוזים, אוהב הוא דם
 ביקר שעבר בשבוע ״ ענבים...

 שאף לבשר־הודו, במיפעל פרס
 שם מצטיין.״ כ״ייצואן הוכרז

 פרס כי הפלא, למרבית התברר,
 דל־ רזה, ״הוא בשר״הודו. אוהב
ראש־ אמר מאוח״ ומזיו שומן

 ביום שנערך הביקור את בצל
שלמחרת.

 יושב־ראש לי״באי, דויד ■
 הפליג לביקורת־המדינה הוועדה
ב החדש החבר של בשבחיו
 של מקומו את הממלא וועדה,

 לי־ זייגר. יצחק המנוח חברו
 הידועה רגישותו את ציין באי
ולביקורת, לעוולות שליטא של

 ערוץ מכך ייצא לא אם שלה.
 רב־ ספר יוולד אולי — שני

מכר?
 תחביב יש ללורברבוים ■

 המנכ״ל עליו. יודעים שמעטים
 בשעות־ מייצר חובש־הכיפה

 ״יין־דפנה" הקרוי יין, הפנאי
 פירושו בגרמנית, (לורברבוים
בבקבוקים נמצא היין עץ־רפנה).

 עם ברוב תיערך החגיגה שלו.
בתל־אביב. בגן־האורנים והדר
 החמור, הכלכלי המצב ■

יו אינו המדינה, נקלעה שאליו
 במיזנון־הכנסת. מסדר״היום רד

 משה השר ניגש השבוע
 בליכוד מחכים שממנו ארנם,

התוכ כיוזם ונצורות, לגדולות
לסגו־ הליכוד. של הכלכלית נית
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ושקו קלילים ובגדים ביגדי״ים שלל הדוגמניות נבחרת הציגה אביבי

 הגופניים הנתונים את הבליטו שהוצגו, והחוף בגדי־הים לקיץ. פים
צעי מאנשי-עסקים מורכב היה הקהל רוב היפהפיות. נתברכו שבהם

החושפני(מ בבגד-הים פרי חני של בחמודותיהן עיניים שלטשו רים,
(משמאל). ארוכת-הרגליים רון וקלרה ארדיטי(באמצע) יהודית ימין),

 איש־ ,אמוראי עדי האוצר שר
 מודאג מבט בו שלח המערך,
 אמוראי יהיה?״ מה ״עדי, ושאלו:

 אך אופטימיים, דברים לו השיב
מארנס. פחות לא מודאג נראה
 השחקנית חיים, רחלי ■

 לחברתה, צילצלה האכזוטית,
 ישירה בשיחה ארבל, רונית
 לסעוד סיימתי ״כרגע ממינכן.

 ספרינגסטין!״ ברום עם
 לארבל השפופרת. לתוך צעקה

 חברתה כי הסתבר, ההמומה
 במים־ במינכן שוהה השחקנית

הל במופע השתתפותה גרת
 שאותו מכיוון ברודווי. לויה

 גם משמש ליחסי״ציבור משרד
 של מופעו את וגם זה מופע

 ״ ארו־ זומנה הנערץ, ספירנגסטין
 משני לנציגים מפוארת חת־ערב

 האשה היתה רחלי המופעים.
 ששי הישראלי. בצוות היחידה
 בארוחה הוא גם נכלל קשת

 כי דיווחה רחלי ההיסטורית.
 מחוץ יוקרתית במיסעדה אכלו

 מקסים. נוף אל הצופה לעיר,
 של רעייתו עם התיידדה אף היא

 עימה והחליפה הנודע, הזמר
ומיספרי״טלפון. כתובות

 , דוג־ היא אוחנה אתי ■
 שם־ יפהפיה. ירושלמית מנית

 "י היא — מיקרי אינו מישפחתה
 היפה כוכב־הכדורגל של אחותו
 הבת היא אתי אוחנה. אלי

 בנים, תישעה לצד היחידה
 בבית גדלה שהיא והעובדה
 ־ לנצל ממנה מנעה לא מסורתי,

 ולהיות הטיבעיים נתוניה את
לדוגמנית.

שהס ה״בל־בוי״ של פניו ■
 רמדה־רנסנס, במלון תובב

 שמו רשום ועליו שלט כשבידו
 אותו שמבקשים האדם של

 ־־ לחברי־ מוכרים היו לטלפון,
 המלון. של בלובי שישבו הכנסת

 שבמהלכם סיבובים, כמה בתום
 הנוכחים את ובירך השליח חייך

הש התעלומה. נפתרה בשלום,
 ! מנהל רוזנטל, כריקו זוהה ליח

 שכם להטות שנאלץ המלון,
 על להתגבר לעובדיו ולעזור
עליהם. המוטל העומס

 ההודו, של בשבחיו הממשלה
 ועוד החזיר. את חיסל בו בשבוע

 ״אתם אירוע: באותו מהברקותיו
 אמר סיר־הבשר!״ על יושיים

לפועלים.
ארוחת־הצהריים, באמצע ■

 טהרת על המיפעל, פועלי עם
 ראש־ נקרא כמובן, ההודו, מוצרי

הסי החוצה. בדחיפות הממשלה
 הרדיו של ניידת־שידור — בה

 הרי ותיקשורת לו, המתינה
 מהדורת־החדשות לכל. קודמת

 את כללה אחר־כך ששודרה
 בנושאים ראש־הממשלה דיברי

בהפ שהשמיע ביותר, הבוערים
בארוחה. סקה

 לשר לו, הולך לא ■
 קצב, משה העבודה־והתוחה

 הבלתי־אפשרית בהתמודדותו
המשו יחסי־הציבור מכונת עם

 קצב פרם. שימעון של מנת
 מלישכת מהדלפות בעבר נכווה

 כשנוצר למשל, ראש־הממשלה,
 על״ידי הוכרח כאילו הרושם

 לחדל, נסיעתו על לוותר פרס
משו למסקנה עימו הגיע ולא

 שר־העבודה־ ביקר השבוע תפת.
 יועציו דרוזיים. בכפרים והרווחה
 זה ביקורו את להפוך תיכננו
כש אולם תיקשורתית, לחגיגה

 הוברר ומזומן, ערוך היה הכל
 ראש״הממשלה שלישכת להם

 שקדם ביום שוב. אותם הקדימה
 העדה זכתה קצב, של לביקורו
 רם־מעלה אורח לארח הדריזית

 שימעון ראש־הממשלה — ממנו
 התעניינותם כל את שגרף פרס,
והותיר אמצעי־התיקשורת, של

 העיר האישיות. פרשיותיו לאור
 תיכון: דן חבר-הכנסת כד על

מו איזה שליטא, רואה, ״אתה
 של בזכותה זה וכל לך? יש ניטין

המישטרה!"
מנ לורכרבוים, יעקב ■

 עסוק הלימודית, הטלוויזיה הל
 של יסודית בלמידה אלה בימים

 הפועלות המסובכות, הנפשות
 קו־ כוללת הלמידה בממשלה.
 פסיכולוגיים היבטים רות־חיים,

 לורברבוים — הסיבה לא. ומה
 להכין והיא מטרה, לעצמו חציי

 הטלוויזיה את השנה במדלך
האפ הפיכתה לקראת הלימודית

 המיוחל השני לערוץ שרית
 לורבר־ נפגש לשם־כך והמדובר.

 אחד־ שרי־הממשלה, עם בוים
 לתמוך לשכנעם ומנסה אחד.

 לממשלה. משתגיע בתוכניתו,
 בוחל הוא אין לשכנעם, כדי

 מקוריות. ובשיטות במאמצים
הו מודעי יצחק שר־האוצר

 לך ״אין נחרצות: למשל, לו, דיע
 לורבר־ נגד!״ אני אצלי! סיכוי
 מכיוון ידיים. הרים לא בוים

 הזכיר לפגישה, מוכן שהגיע
 שר• כשהיה שבעבר, למודעי

 פתוח היה דווקא התיקשורת,
 הופתע העקשן מודעי לרעיון.

 הממולח לורברבוים אך והתרכך.
 הוא הצלחותיו. אחרי נרגע לא

 אחוזים 100 אם שגם היטב יודע
 לו יאמרו מרכיבי־הממשלה של
 שיותר לכך לצפות לו אל הן,

התל את יממשו מהם 50מ־,*י
 ממשיך הוא זאת עם הבותם.
שרי־הממ־ של יסודי בלימוד

 לחלוטין, מיסחריים הנראים
נוש הם ראשון. במבט ומטעים

 הלוגו את הנושאת תווית, אים
לורברבוים. מיפעלי

בטל שני מבט בתוכנית ■
 רוזני פנינה דיווחה וויזיה
 מוזמנת היא כיצד לאומה בלום

 היא וכיצד וסגירה, פתיחה לכל
 טולין אלה. באירועים מופיעה

 יחסי־הציבור אשת ויינברג,
 חדשה קצת היא ימית, מלון של

 הביעה ויינברג בעיסקי״הזוהר.
 כיצד פליאתה את השבוע

 לפתיחה רוזנבלום התגלגלה
 ובאיזה המלון, של החגיגית
 ספות על השתרעה ביטחון
 זוויותיה מכל והצטלמה המלון

 הוזמנה!״ לא ״היא המפורסמות.
 היא לא, או הוזמנה קבעה.

שחשוב. מה וזה — הופיעה
 מנ־ פרבר, רפאל ואילו ■
 תיכנן מישרד־התיירות, כ״ל

אינ ארוחת־ערב השבוע לערוך
 תוכנן הסועדים כשהרכב טימית,

מט ביותר. מדוקדקת בקפידה
 שלום להשכין היתה הארוחה רת
 יצחק של מקבוצתו נציגים בין

אבר של קבוצתו לבין מודעי
 גם משתייך שאליה שריר, הם

 ועידת״הליברלים במהלך פרבר.
 ואחד מזה פרבר לחשו הסוערת

 ״הארוחה מנגד: מודעי ממקורבי
 לאור ואכן, והולכת...״ מתרחקת

 הסעודה נדחתה ההתפתחויות,
חדשה. להודעה עד

 שר־ של הצעיר בנו גדי, ■
 יחגוג שריר, אברהם התיירות

הבר־מיצווה את הבאה בשבת
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 ה- 90 מבין הטניס, בתחום הוותיק השיאן הוא 68ה״ בן בושון
בירו במלון בסוויטה סוף־שבוע - הפרס על המתחרים מנכ״לים

 בעברו הפסקה. ללא שנים, 40 מזה יומיום מתאמן הוא שלים.
 45 לבני בארץ באליפות-הטניס זכיות ארבע כגון הישגים רשומים
 מבין אגב, המנהלים. בטורניר המוביל המועמד הוא כעת ומעלה.

נשים. ושלוש גברים הם 87 בטורניר, המשתתפים המנכ״לים 90
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