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 בתצלום השניים את להנציח העולם־הזה משביקש מאחוריו.
 זאת. בכל פוטו־מונטז. ולעשות בנפרד לצלמם מודעי הציע משותף,
פעלולים. כל ללא מקורי, משותף בתצלום להנציחם הצלם הצליח

 מפסיק הוא אין אפשרית. בת־ווג
 למישרדו נשיות פניות לקבל

 כך מהפונות, חלק שבירושלים.
 מופנות בגאווה, השבוע .סיפר
 לא. — וחלק לביתו, כבוד אחר
ביותר. חריף סינון אחרי זאת, כל

 הרעיון בעל גם הוא מנע ■
 מהדורות־החד־ במיספר לקצץ

 ושל שלו זה, רעיון ביום. שות
 בשבוע עלה אלהרר, דודו
 הווער־המנהל בישיבת שעבר

 חב־ משרצו רשות־השידור. של
התנ בסוגיה, להצביע רי־הוועד

 והתלוצץ, עמוד שאול גד
 הבטחה יקבל אם רק שיצביע

 לתנועת חברו מנע, מידי בכתב
בהצב בו יתנקם שלא החרות,

 המיפלגה. במרכז השונות עות
 פיינש־ רוני נאנח מזל״, ,,איזה
 אל־ ״שרודו המערך, נציג טיין,
מרכז־המערך!״ חבר אינו הרר

 רוגרט בין המשותף מה ■
 אלגנטי מלון של מנכ״ל ידיד,

 דובר אמיר, אבישי לבין בבת־יס,
לא לכאורה, מישרד־האנרגיה?

 ששניהם העובדה מלבר הרבה,
 דובר־צה״ל, ביחידת משרתים

 מילואים. עושים שהם בעת
 של תורו הגיע שעבר בשבוע

 השנתית, חובתו את למלא אמיר
 העיב אולם בצפון־הארץ, אי־שם

 שר־הנפט של ביקורו כך על
 שעל ביקור השבוע, בסוף המצרי

 ממונה היה השונים סידוריו
 אל בדחיפות פנה אמיר אמיר.
במילו בתפקידו שיחליפו יריד,
 בביקורו טרוד היה זה אולם אים,
 שימעון ראש־הממשלה ־ של

 לארוחת־צהריים. במלונו, פרם
 השניים בין השיחה במהלך
 ידידה להם יש כי להם הסתבר
בשי האווירה משותפת. קרובה

 עשו הצדדים ושני השתנתה חה
 ידיד לזה. זה לסייע מאמצים

 סיום עם מייד לצפון, עלה
אצ ראש־הממשלה של ביקורו

 להגיע, הספיק אמיר ואילו לו,
 לישיבת־הצוות במדים, עדיין

 שהכינה האנרגיה, מישרד של
המצרי. השר ביקור את

 יהושע (מיל׳) האלוך ■
אמ״ן ראש שהיה מי שגיא,

שר־ הישראלי עמיתו עם יחד התכבד, המצרי שר״הנפטקנדיו האדי או עבד
 שנאפתה החגיגית, העוגה את לבצוע שחל, משה האנרגיה

 לחתוך העדיף קנדיל ומצריים. ישראל דיגלי בצורת עוצבה העוגה לכבודו. שנערך הקוקטייל עבור במיוחד
המצרי. לדגל יותר קרוב שניצב אף־על״פי הישראלי, המגן״דוד בעל הדגל של החי בבשר דווקא

 רוב את שהקדיש לאחר ■
 מככב סרטים, ליצירת זמנו

 אלה בימים רווח זאב השחקן
 עשה ושמה בתיאטרון, בקומדיה

 שקהל־המע־ מסתבר טובה. לי
 מסירטי״הבו־ רווח של ריצים
 לו נאמן נשאר שיצר, רקאס

 בהופעותיו גם אותו ומלווה
 שהתקיימה בהצגה בתיאטרון.

 כיסא נותר לא בעפולה לאחרונה
הת מעריצים כמאה ריק. אחד
 שלא כך על ומחו לאולם פרצו
 לבסוף, מקומות. להם נותרו

 נרגעו המישטרה, בהתערבות
 ובתומה נמשכה ההצגה הרוחות,

 פרחים נלהבות מעריצות הגישו
הנערץ. לכוכב

 היא בערב היום. בשעות חיילת היאאדרי אורית
 רפי הח״כ ואמה, לאביה לעיתים מתלווה

 השבוע בלטה הצעירה אדרי כללית. התפעלות וקוצרת אדרי, ון וג
סולידי. אפור בצבע אלגנטית חליפה כשלבשה חגיגי, בקוקטייל

השבוע נסוק׳
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 שהפכו מאז בן־צור. שושנה של עיצובה פרי הוא הבגד התפעלות. שקצר אדום, 1 11\ 1111111

שפירא. אברהם ח"כ עם ארוכות דיברה ארד תילבושותיה. על למחמאות ארד זוכה לחברות, השתיים

מתפ והודח במילחמת־הלבנון
 עזר על כהן, ועדת על־ידי קידו

 מילים שתי יודע ״הוא וייצמן:
 הוא זה שבגלל וחושב בערבית,

ערביסטז"
איתן, רפי(״המסריח״) ■

 לפרשת בקשר שורבב ששמו
חל על בארצות־הברית, הריגול

אייכמן אדולף בתפישת קו

 אותו: לכדו וכיצד בארגנטינה
 אותו תפס אחד אומרת? זאת ״מה

מאחור!" ואחד מלפנים
עס איש ואן־ליר, וים ■
 על ואיש־ציבור, עיתונאי קים,
לשע חיל־האוויר ממפקדי אחד
 במילחמת־העולם ששירת בר,

 האוויר־הבריטי: בחיל כסמל
איך להבין בעיה שום לי ״אין

הישר חיל־האוויר למפקד הפך
 הוא איך לי, ברור שלא מה אלי.

 ב־ סרג׳נט דרגת לקבל הצליח
הבריטי!״ חיל־האוויר

 אוהב (״מנחם מנחם ■
 על הכותב תלמי, לאכול!״)
 חסה ״תאכל במעריב: מיסעדות

להדסה!״ אותך ייקחו ולא —
^ בדק רסנה
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