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ו נ  במשרד־הבריאות בכירים אפילו תוקפת ולה1^
לרקוד יודע אינו כי בכך חשוד הבינלאומי והדקה

ממשלתי, משבר בעיתות ■
הכל יצור את הפוקד הסוג מן

 מעמידים פעם, מדי הנוכחי איים
 הם כאילו פנים, הצדדים שני

ש וההצגות בריעותיהם נחושים
 מעניינות אינן השני הצד עושה
 אומנם אלה כהוא־זה. אותם

 עיתונאים אולם חוקי־המישחק,
 שר־ של לביתו השבוע שצילצלו

 בלילה מודעי, יצחק האוצר
 בביתו המערך שרי התכנסו שבו
 על־ נקטעו ראש־הממשלה, של
של מילות־הפתיחה באמצע ידו
 שתספר חשוב ״יותר ונשאלו: הם
 שרי אצל עכשיו קורה מה לי

המערך:״
 מתכוונים שרים חמישה ■

 גם לים. מעבר השבוע להרחיק
אינו אמוראי עדי סגן־השר

 תעו־ מהווה אינו הממשלתי דה
 ארבלי־אלמוזלי־ שכן דת־חיסון,

שבו ארבעה מזה מאושפזת, נו
מ סובלת כשהיא בביתה, עות,

 במישרד־ ידידיה מרגיזה. שפעת
 לה וגילו לנחמה, ניסו הבריאות

 מדופלמים רופאים אפילו כי
במחלות. לפעמים לוקים
 שטויות!" מדבר ״אתה ■
התו עורך טישלר, יצחק אמר
 על היומית הכלכלית כנית

 ב׳ ברשת ואנשים מיספרים
 משה לד׳׳ר קול־ישראל, של

ישר בנק־ נגיד מנדלבאום,
 של במסיבת־עיתונאים אל,

 השיב: מנדלבאום בנק־ישראל.
 מדבר שאני לומר יכול לא ״אתה

 בכל אותך שומע אני שטויות.
כבר והדברים אחרי־הצהריים יום

ובעלה, פונגר אנה כתבת״החוץ של בנםמנגו עמוס
 אוהב אינו פונגר, אורי הירושלמי האדריכל

 ביקרו כאשר השבוע, אורחים. מקבלים הוריו כאשר לישון ללכת
על 13ה־ בן עמוס ישב מחו״ל, דיפלומטים כמה הפונגרים בבית
אבנרי רחל צילמה: ■ שלווה. שנת־ישרים וישן אמו, ליד הארץ

 טישלר מהאוזניים.״ לי יוצאים
 תעבור ״אז ואמר: חייב נשאר לא

גי.״ לרשת
 ומבורכת, בשעה־טובה ■

 ר־ חבר־מליאת קיבל סוף־סוף,
 את מנע דויד שות־השידור

את עורד־דין. להיות ההסמכה

 טיפור
דראסטי

 ב־ פורסם כשנה לפני •
 גדל- כי,הח״ב העולם־הזה

 שפירא אברהם - המימדים
שפי דיאטת״הרזיה. עושה -

 הציורית בלשונו אז סיפר רא
 השיל כי רבתי, ובהתלהבות

 ממישקלו קילוגרמים 15 כבר
 נטויה. הברט ועוד המפורסם,

 נעשו אבן זה בכיוון מאמצים
ל דיאטה עמוסים ומגשים

 - דיאטה! הרבה - עייפה
 ועדת־ של חדרה לעבר נישאו

ב מכהן ששפירא הכספים,
 כי הגורסים, יש ראשה.
 ממימדיו הפחית אכן שפירא

 המסתייגים ויש האדירים,
 כל על הכללית. מההתלהבות

 קשה שכאלה במימרים פנים,
שפי החליט השבוע לדייק.

 ולנקוט לכת להרחיק רא
 הדסה, בבית״החולים בטיפול החל הוא דראסטי. בצעד
 ימים. שבוע תוך מהפכניות תוצאות להניב האמור טיפול

ותראו. שבוע חכו

שפירא ח״ב
הבא בשבוע

 בתחילת יצא, אמוראי מפגר.
 הוא שם לארצות־הברית השבוע,

 שר־החוץ סגן עם להיפגש עתיד
וייטהר. ג׳ון האמריקאי

 שר־ סגנית נעלמה לאן ■
 ארבלי־ שושנה הבריאות

תפקי־ כי מסתבר אלמוזלינו?
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 רחל של הגרוש חתנה צוקרמן, המפורסמים. חרוזיו את נתב מענה
 באוניברסיטת למישפטים כפרופסור ומכהן באנגליה חי ריין,

 בבדיקת עוסק הוא וכעת בריני״הראיות, מתמחה הוא אוכספורר.
 אזרחיים במישפטים העדויות את להחליף המציעה תיאוריה

המישפט. הליכי את לזרז ובכך ההסתברות חוק על בהסתמכות

 במב־ כתב הול לגבורות. בהגיעו
 מהולל, ״לעמית השאר: בין רקו

 שלא כך ובאמנות...״ ברוח צעיר
 ־י פירגון שאין המלעיזים, ישמיצו

שחקנים. בין
 הרקדן גאדם, אנטוניו ■

 (כרמן), הספרדי והכוריאוגרף
 חושדת כך — לרקוד יודע אינו

 מעצבת־אופנה נישרי, ליאת
 נישרי ביחסי־ציבור. גם העוסקת

 כמעט שלם ערב במשך ניסתה
 ריקודי־דיסקו גאדס עם לרקוד

 לא הוא אך תל־אביבי, במועדון
 לשבת והעדיף זו, למטרה צלח
 הוויסקי מכוס וללגום הבר ליד

שלו.
 * לבי־ השבוע הגיע גאדס ■
 בתל־אביב. בבית־התפוצות קור
 של פמליה ללא לבדו, בא הוא

 בעיקר הבית, עובדי כל מלווים.
פעורי־ עמדו שביניהם, הנשים

 לא הוא אך דמותו, מול אל פה
 הוא מהנשים. באחת אף הביט

 והתעניין המוצגים את העדיף
 מסתבר, גאדס, מהם. אחד בכל
 העם של בהיסטוריה מאוד בקי

 שבין ביחסים בעיקר היהודי,
והספרדים. היהודים

 כוח־ של מדהים סיפור ■
 בחייו מגלם והתאוששות רצון

 מתיאטרון חסמן מרק השחקן
בי המעלה השחקן, באר־שבע.

 של מותו מופע־יחיד, אלה מים
 שנה כחצי לפני לקה פקיד.

 הופעה בעת הבימה, על בדום־לב
 ניצלו וחייו תל־אביב, במוסיאון

 בקהל. שנכחו לרופאים הודות
 במהירות חסמן החלים מאז

 לעבודה כעת ושב מפתיעה,
סדירה.

ח״ב
וגנטלמן

 עידן לפני מזמן־מזנין, •
 שני גרו הם הידוק־החגורה,

 הילטון במלון בשבוע לילות
 כמובן, המדובר, הירושלמי.

ירושל שאינם בנבחרי״העם
 הילטון הדברים, מטבע מים.

. לבית לגביהם הפך המפואר
1 ׳ דד= לבני־בית. היו ועובדיו שגי,
טוב! בוקר חייבים כמה כשהיו בוקר, מדי

 מדביקים היו אף המלון, של לתדר־האוכל נכנסים גברים
 הכול באן ער החינניות. למלצריות אבהית נשיקת-בוקר-טוב

 נאלצו צמיחה, וטרם השעה מפאת ואידיאלי. יפה טוב,
 פחות לא ני אם יוקרתיים, פחות לבתי-מלון לנדוד הנבחרים

 חמה מסינת־פרידה לכבודם אירגנו עוד בהילטון נוחים.
בית". ו״הרגשת ״חברות" על הרבה שם ודיברו
 למרבית שזבתה החינניות, אחת נאלצה שבועות כמה לפני

 עבודתה את לסיים בוקר, מדי הפרלמנטריות הנשיקות
 ״החברים" לכל פנתה היא ביותר הטיבעי באורח נהילטון,

 מהם וביקשה בחום כל-כך וגיפפוה שנישקוה ו״נצי-הבית־
 חדש. עבודה מקום למצוא עליה ייקל למען בכתב, המלצות

 בתירוצים התחמקו זה, אחר בזה פצתה, שאליהם ננחרינו כל
 לין, אמנון החיפאי הח־כ מלבד - כולם שונים. מתירוצים

 ההמלצה על החתים גם אלא בכתב, עליה המליץ רק שלא
 לין, הנערה. את למרי טוב שהכירו מחבדי-הכגסת. שיבעה

 הפרלמנטריים המנשקים עם נמנה לא מטיבעו, ביישן אגב,
מנומסת. ״בוקר״טוב" באמירת הסתפק הוא הנלהבים.

 העניק בחייו הזה המאושר הרגע
 הוועד־המ־ בראש שעומד מי לו

 מיכה רשות־השידור, של נהל
ומ עורך־דין, הוא שגם ינון,
 עורכי- לישכת כמנכ״ל שמש
תש ללא בחופשה עתה הדין,
לום.
 על יועלה כלכותה הו ■

 השני ביום לא? או בימותינו,
 מיזנון־ אל הגיעו שעבר בשבוע
 שני ורצוצים, יגעים הכנסת,

 סרטים לביקורת המועצה חברי
 (״חי־יחיאל עורך־הדין ומחזות:

מן ליק") ט  היועץ גם שהוא גו
 המערך סיעת של המשפטי
הש אנסקי. ואלכם בכנסת,

תוצ את להסביר התקשו ניים
 ולענות המפרכים, דיוניהם אות
 אם המפורסמת ההצגה תוצג אם

 מיש- שהוא גוטמן, אפילו לאו.
 להחליט התקשה במיקצועו, פטן

 את או ההחלטה, את לפרש כיצד
וחב הוא שקיבלו האי־החלטה

 להחליט!" שלא ״החלטנו ריו.
בהמשך!״ ״נחליט סיכם,
 סתמית לשאלה בתגובה ■

 אורחת, של הזדמנות, באותה
 יורדים אתם מתי אז ״נו, במיזנון:

 בשם גוטמן, השיב לתל־אביב?״
 כללי ״זה מסביב: שישבו הגברים

 מתי — כבר אם תשאלי, מדי!
 לתל־אביב?" אליי יורדים אתם

 הסיפור את לגוטמן שהזכיר מה
 כאשר אחדות, שנים לפני הבא:

 נספחת־התר־ טאופר, ברברה
ה השגרירות של הקודמת בות

 הבלתי־ המלכה היתה אוסטרית,
הישרא הבוהמה של מוכתרת

 ממכריו אחד אל פנתה היא לית,
 בקול לו ואמרה גוטמן של

 בשעה הערב, אליי, ״בוא מפתה:
 לא המאושר הגבר וחצי!" עשר

 ולמזלו אזניו למישמע האמין
 התבשם, התרחץ, אץ, הוא הטוב.

 לכבוד והסתרק כיאות התלבש
 עשר בשעה המבטיח. המאורע

 קורן כולו צילצל, בדיוק, וחצי
טאופר, של דלתה בפעמון וזוהר,

 פנימה הוכנס הוא נפתחה, הדלת
ו המקסימה בעלת־הבית על־ידי

מבוש גברים כעשרים עוד גילה
ומאוכז קורנים מפורקים, מים,
בים.

 חודשיים — באיחור קצת ■
 — 80ה־ יום־הולדתו אחר וחצי
 לורנם סר זאת: בכל אבל

 גילגוד, גיון סר אוליבייה,
 הול פיטר וסר מילם ג׳ון סר

תי לשחקן מיברקי־ברכה שלחו
פינקל שימעון הבימה אטרון

קרי■ ישראלה הזמרת ■
 שירים השבוע הקליטה בושי

 שירים הטלוויזיה לתוכנית
 הראשונה ההקלטה לשבת.

 אז אולם כולם, רצון את השביעה
 צהבהב כתם על הטכנאי התריע

 סנטרה על בצילומים שהתיישב
 שוב הקליטה הזמרת הזמרת. של
 ועד מתחילתו הרפטואר את

 התוצאה שהפעם אלא סופו,
 לכן משביעת״רצון. פחות היתה

 — לא או צהוב, כתם — הוחלט
תשודר. הראשונה ההקלטה
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