
 רד1 של הדוד זה אה, ראש־העיריה? על שמע מי
יודע! כבר שליטא בני י עליזה זאת ומי קורק!

 נוהג עימי!" מתייעצים ״אין ■
 בסיגנונו למחות, לוי דויד השר

 בפורומים והתיאטרלי, הרועם
 ביקש שעבר בשבוע מיפלגתיים.

 להתייעץ בחרות השרים אחד
 עם התקשרה מזכירתו עימו.

 שר־השיכון־והבינוי, של לישכתו
 עסוק.״ ש״השר לשמוע והופתעה

 המזכירה צילצלה זמן כעבור
 עסוק." ״השר נענתה: ושוב שנית

 התפנה שלא עסוק, כך כדי ער
ברי בלית בדרגתו. שר עם לדבר

 של לישכתו אנשי השאירו רה
 של לעוזריו הודעה השני השר
 צילצול, אליהם שיחזירו לוי,

הת לא לוי השר. כבוד משיתפנה
 ״בישיבת־ הזה. היום עצם עד פנה

 דבריו את יפתח הוא הבאה המרכז
להתיי טורחים אין — במילים

 הנוג־ אחד התמרמר עימי,״ עץ
עים־בדבר.

משבר־שרון, של בעיצומו ■

 כקצין־צנחנים־וחיל־רג־ תפקידו
 סדר־ התפנה ליס־ראשי(קצח״ר)

 במקו״ נראה והוא העסוק יומו
ב ביותר הסוערים מות־הבילוי

 לתם־ מונה שטרם מרדכי, ארץ.
 את פוקד נראה בצבא, הבא פקידו

דיס שאולי, רפי של המועדון
 ב־ הילטון מלון מפורסם, קוטק

נוס זוהרים ומקומות תל־אביב
 הלילה. של הקטנות בשעות פים,

ה לצידו בלטה הופעות בכמה
עס־רם. הלנה שדכנית

 מפיק שנים לכמה אחת ■
 סירטון־פירסו־ מישרד־התיירות

 את לעודד היא שמטרתו מת,
הדב בטבע לישראל. התיירות

 יפי־ את יפהפיות מציגות רים,
 כיכבה הקודם בסירטון הארץ.

 אילנה לשעבר מלכת־היופי
 הנוכחי, בסירטון ואילו שושן,

אלה, בימים הסתיימו שצילומיו

 הכנסת של הכלכלה ועדת יושב־ראששפייזו אליהו
 מאשה נעמת, מזכ״לית של לעברה רוכן

והסמיקה. במצלמה הבחינה לובלסקי נשיקה. לתת כדי לובלסקי.

 את לחלק במערך משהתחילו
 נראה בממשלה, הליכוד כיסאות

 מילוא, רוני שר־החוץ סגן
 במיסדרונות־הכנ־ אץ־רץ כשהוא

 הלחוץ הח"כ נשאל ״רוני." סת.
 איתן יהיה ״מה עיתונאי, על־ידי

 לי ״האמן הח״כ: השיב עכשיו?"
 מושג לך אין בחיים. לי שטוב
 כיסא:״ בלי גם לי: שטוב כמה

לסי ולצלצל להתרוצץ והמשיך
רוגין.
 תת־אלוף שסיים מאז ■

את מרדכי (״איציק״ו יצחק

 ג׳ון זוהי חדשה. כוכבת התגלתה
 חדשה עולה הבלונדית, אמיר

רעיי גם שהיא מארצות־הברית,
 דובר אמיר, אבישי של תו

שהעו אחרי מישרד־האנרגיה.
 של תלאותיה את פירסם הזה לם

 מנחם של בהפקתו היפה אמיר
 הוזמנה היא כוח־דלתא, גולן,

 כוכי דורך ומאז לאתר־ההסרטה,
בה. ־

 של אחייניתו קולק, ורד ■
ירוש של הנצחי ראש־העיריה

מביקור עתה זה שבה , לים,

פרץ הרב של אחותו
 לאולפן- הובהלו משבר־שרון, של בעיצומו הרביעי. בליל •

 שריד יוסי האופוזיציה: נציגי שני בתל-אביב החדשות
 אל באולפן, אחר״כבוד והושבו אופרו השניים גרנות. ואלעזר

לשידור. או־טו״טו עולים שהם להם כשנאמר המצלמות, מול
המת אחרי עקבו והשניים מבט, מהדורת החלה בינתיים

 לשידור. לכניסתם מחכים כשהם מהאולפן, בדריכות רחש
 והדברת הרף, ללא עישן שריד נרדם, כמעט גרנות חיכו. חיכו,

 השניים התחילו בינתיים סוף. ללא התמשכה מירושלים
 כשהמיקרופונים המירקע, פני מעל הנעשה על הערות להחליף

 כל שיחתם. של הווליום את להגביר דואגים אליהם הצמודים
 היה יכול בסביבה, במיקרה, שלא או במיקרה, שנמצא מי

מחידודיה. ליהנות
 של והחשיבות הזקן עטור קלסתרו המירקע על משהופיע

 השבוע שהתרחשה בדראמה מפתיע שחקן - פרץ יצחק הרב
 זה מה חתיכה! אחות לו ,.יש שריד: של העמוק קולו נשמע -

 הרב המשיך הנוכחים, כל של לצחוקם יפה..." ממש חתיכה!
 בעוד הסבוכה, הסיטואציה על הערכותיו את להרצות הנכבד

 הגעתי למכסיקו... נסעתי ״פעם עליו: גובר ץ מרי הח"כ של קולו
 היתה זאת מאוד... יפה יפה, אשה לי פתחה הדלת את לבית...
התיידדנו..." שר-הפנים... של אחותו

 בעלת־ קולק בארצות־הברית.
 רואיינה כיצד סיפרה הטמפרמנט

הר והכותרת אמריקאי, לעיתון
 קולק ״ורד בה: נאמר אותה. גיזה
התמר טדי". של האחיינת —

 נערכה שכזאת פגישת ■
 בנמל־ בלילה החמישי ביום

 יושב־ בין בן־גוריון, התעופה
 חיים הטרי הקואליציה ראש

שר־האוצר סגן לבין קוסמן

 דק וחבר־הכנסת אמודאי עדי
 בטיסה המריאו כולם אמיר.

 ואמיר אמוראי לניו־יורק. לילית
 קופמן ואילו הכנסת, כנציגי

הבונדס. בענייני
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 בעדשת משנתפס שלה. מיספר־הטלפון את ורשם פנקסו את מייד שלף הוא כלשהו. בעניין גור אל בנתה
בענייני־עבודה. שמדובר והבהיר המיספרד את גם ״קלטת ושאל: צחק הזה, העולם צלם של המצלמה

 ״כשמראיינים האחיינית: מרה
 טדי כותבים: לא מדוע טדי, את

ורד?״ של הדוד — קולק
 השר הציע שעבר בשבוע ■

 מירושלים טרמפ ארנס משה
 שמכו־ ,לעיתונאית לתל־אביב

 חלפה השבוע התקלקלה. ניתה
 דובר־ של בחברתו העיתונאית

 יוסח השרים של פניהם על שר
 מיהר האדיב ארנס וארנס. בורג
 אולם טרמפ, שנית לה להציע
 להסביר בידה סיפק היה בטרם

 את השר בחן תקינה, שמכוניתה
 טרמפ מצאת ״אהה, ופלט: הצעיר

טוב?" יותר
 שר־הכלכלה התרגש מדוע ■

מינ בקנדה, אונטריו מחוז של
ליש הגיעו עם קווינטר, טה

 הדיש־ מקבלי־הפניס לא ראל?
היהו השר את שריגשו הם 'מיים

 שעמדה הצעירה, בתו אם כי די,
 סטודנטית היא הצעירה ביניהם.

בירוש העברית באוניברסיטה
לים.

עליזה? איזו עליזה?
 המיזגון למדי. שלווים היו בכנסת השלישי היום צהרי •

 שכיכבו ועסקני-הליכוד מח׳כי שממו המישכן ומיסדרוגות
 עליזה של השבוע-אזכרתה של 1 מס' התיקשורתי באירוע

 מנחם. בעלה, של בציבור השנתי ויוס-ההופעה המנוחה בגין
בבניין. להיראות שלא הקפיד להר״הרצל, להגיע טרח שלא מי

 ליברליים, חברי־כנסת שצי העלה אומנם מדוקדק חיפוש
 שגי בין המפריד הפרגוד מאחורי בהיחבא, ליבם את שסעדו

מהכלל. יוצאים היו אלה אך מיזנון־הח״כים, של החלקים
 בני חבר-הכנסת של הצוהלת כניסתו הפתיעה זה רקע על

למיזנון. שליטא
 אתה ״מה במיזנון. שסעדה חבורת״עיתונאים נדהמה ״בני,"

פה!" עושה
 לעבדם התקרב פה!" עושה אני מה - אומרת זאת ״מה

מהשאלה. מבולבל ונראה שליטא,
התיקשורת. תהתה עליזה:״ של באזכרה ״אינך
 לו, משהובהר הח״ב. הבין לא עליזה:־ זאת מי אזכרה: ״איזו
קלות. החוויר
 אותו הזהירו להגיע,״ טרח שלא מי של שחורות רשימות ..יש

בטוב-לב. החבריה
מהמיזנון. ביעף ונעלם שליטא שאל ״כן:״
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