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 ברגלן ונפגע משמיים הקצח״ר ירד איך
ה ואיך ת ם על שמיי ת ל רז המחאה כ

 ארבלי־אל־ שושנה ■
 שר־הבריאות, סגנית מוזלינו,

 כשהיא בגרמניה מסיור שבה
 הסיור, באמצע חוויות. עמוסה
 היא הפסיקו בהתרגשות, סיפרה

 לצפות וישבו הכל את ומלוויה
ה בין מישחק־הכדורגל בשידור

 ה' חיפה. ומכבי תל־אביב פועל
 שידור־ את איפשרו גרמנים

במ סגנית־השר למען המישחק
 שהיא להם שנודע אחרי יוחד,

ה קבוצת של מושבעת אוהדת
 משניצחה ואכן, תל־אביב. פועל

 הגרמנים עשו תל־אביב, הפועל
המקו מהתוכנית נוספת חריגה

 את והשיטו לסיור, שהוכנה רית
בספי הנלהבת אוהדת־הכדורגל

וחוגגים. משקאות עמוסת נה
אבר שר־החקלאות, סגן ■
 סיפר כץ־עוז, (״כצל׳ה״) הם

 הוא לעשן: הפסיק כיצד השבוע
 החשק לו עבר בהצטננות, לקה

 אותו שפקד הצינון בעת לעשן
 לנצל החליט — שהחלים ואחרי

להסת ולהמשיך ההזדמנות את
 מצריכה ירד כך סיגריות. בלי דר
 סיגריות קופסות 10כ־ של

 סיפר, ילדיו, לאפס. — לשבוע
 חודשים, במשך לחייו ירדו

 לי יש ״עכשיו לעשן. שיפסיק
 ״כשהם צחק, בהם,״ לטפל שיטה

 אותם מזהיר אני אותי, מעצבנים
 אדליק — יחדלו לא שאם

עובד!" וזה סיגריה,
 כי לסגן־השר משסיפרו ■

 עושים החינוכית בטלוויזיה
 העישון, כנגד תעמולה לילדים

 התשדירים באחד ומשתמשים
 ברוק הוליווד, של היפה בילדה

 להאמין: התקשה שילדם,
ל דווקא — שילדס ״ברוק

ילדים?"
 על שנודע אחרי יום ■

לתפ־ חריש יוסח של מינויו

ברברה ע□ לבד

שילון טאופר
ואפטרשייב - - דיאודורנט

והעי התרבות נספחת שהיתה מי טאופר, ברברה •
 עתה המכהנת בתל־אביב, האוסטרית בשגרירות תונות

 בדן נתקלה כאשר ארצה. לביקור באה בפאריס, בתפקידה
 וכך זיכרונות, זה העלה מנהל-הטלוויזיה, שהיה מי שילון,
סיפר:

 אצלי לעייד ביקשה לארץ, טאופר ברברה באה כשרק
 בבניין־הטלוויזיה. בחדרי אותה קיבלתי ביקור־היכרות.

 פשטה בבניין פתוחה. חדרי דלת את להשאיר תמיד נהגתי
 מצא עובד וכל משגעת, חתיכה אצלי יושבת כי השמועה

 לשוחח, יכולים שאיננו ראינו לחדרי. לבוא כלשהו תירוץ
בתל״אביב. במיסעדה להיפגש וקבענו

 אז כראוי. לדבר הספקנו ולא עבר הזמן במיסעדה, ישבנו
 ״מדוע ואמרה: המשגעות הכחולות בעיניה בי הביטה היא
בשקט!" לשוחח נוכל שם לדירתי! הערב תבוא שלא

 עשיתי הביתה, רצתי זה! את להבין צריך הייתי אין
 נקיים. בגדים לבשתי אפטר״שייב, עליי שפכתי אמבטיה,

 אני למישחק״כדורסל. ללכת אמור הייתי אחרי־הצהריים
 קוצים. על ישבתי להתרכז. יכולתי לא אבל לכדורסל, משוגע

ויצאתי. קמתי מעמד, עוד החזקתי לא המישחק במחצית
 פועם כשליבי דירתה, בדלת צילצלתי היעח־ה בשעה
 והכניסה מבריק בחיון הדלת את לי פתחה היא בחוזקה.

 הספה על אותי הושיבה היא איש. 15 איזה היו בדירה אותי.
 בן־פורת וישעיהו הארץ) של הצבאי שיף(הכתב זאב בין

 אליי התכופף שיף אחרונות). ידיעות של המדיני (הכתב
איתה!" לבד פה שתהיה חשבת אתה ״גם באוזן: לי ולחש

נימוס
ברי ראש-ממשלת •

 תאצ׳ר, מרגרט טניה,
 מס׳ דאונינג לרחוב שבה

 בארץ ביקורה הדי אן ,10
 שרים, שככו. לא עדיין

בכי ושאר חברי־כנסת
 בה להתחכך שזכו רים,

לכבו שנערכו באירועים
 להחליף ממשיכים דה,

וחוויות. רשמים
 הארוחה בעת למשל:

 יותר האינטימית(שכללה
 שערן סועדים) 20מ-

 חיים הנשיא לכבודה
 אל תאצ׳ר ניגשה הרצוג,

 משה החדש, שר-האוצר
 רות. ורעייתו גיסים
רוש שלחובתה תאציר,

 אחוז-האבטלה את מים
 החלה בבריטניה, הגבוה
 ניסים את במרץ לשבח

 המרשימים ההישגים על
הישר הכלכלה שקצרה

האחרו בחודשים אלית
 שבחים הרעיפה היא נים.

 שהוציא שר-האוצר, על
 הישראלית הכלכלה את

 היא בעוד העגום. ממצבה
קט ומתמוגגת, משתפכת

 והבהיר בנימוס ניסים עה
 מגיעים השבחים ״כל לה:

נכ אני בתפקיד. לקודמי
 רק למישדד-האוצר נסתי

לאחרונה."
 מגיעים פנים, כל ״על

ב שחל לשינוי שבחים
 ואם הישראלית, כלכלה

 שר- להיות בן בחרו
 שאתה כנראה - האוצר

הקשה!" לתפקיד מתאים

 לממשלה, היועץ־המשפטי קיד
 המיש־ צולר, מיכאל ישב

ומקו־ שירות־המדינה נה־לנציב

 עיתונאים, לעדת חוק־הגיזענות
 ״נו, בשקיקה. מפיו שרשמו

בקול, דורון ציינה אישיות!״

הש הוא אף נראה קצב, שה
 פו- במכונית נוסע כשהוא בוע,

ה־ במכונית ולא רד־פייסטה,

(מימין), תל-אביב באוניברסיטת למישפטים הפקולטה דיקן שהיה מישנירא עמוס
גלי״ של מחלקת״בידור-ותרבות מנהל שפירא, מולי אחיו, מידי לטיפה מקבל

 להנצחת אירוע במיסגרת לפרטיות, האזרח וזכות העיתונות חופש על הירצה שפירא הפרופסור צה״ל.
 תמונת רקע על למטה, מודעי(בתמונה ויצחק מיכל הטראגי. למותה שנים שמונה במלאת מודעי, הראלה

 מדי מחתה מודעי מיכל גלי-צה״ל". ״פרס שתיקרא בתם, שם על שנתית לקרן דולר 1000 תרמו הראלה)
הבכורה. בתו של זיכרה להנצחת בטקס הנואמים ידי את ולחץ קם מודעי ויצחק עיניה, את פעם

כש־ ,מודעי יצחק של רבו
 על המצב עם השלמה של הבעה
 בסבלנות המחכה צולר, פניו.

 בסבב לשיבוצו הראויה־לציון
 בחו״ל, הנכספות השליחויות

 מיש־ יועץ ״נו, המצב: את סיכם
 זה אהיה! לא כבר לממשלה פטי
מהפרק." ירד

חבר-ה- גדות, גידעון ■
 מיפ־ ויושב־ראש.הנהלת כנסת

 גדות, תדמית. שינה על־הפיס,
 מסתובב אמו, מות על המתאבל

 עטורים כשפניו אלה בימים
 10ב־ יותר דקה וגזרתו זקנקן

 וגם האבל בגלל ״גם קילוגרמים:
דיאטה!" מטעמי

 הליכוד סיעת יושב־ראש ■
 למיזנון נכנסה דורון שרה
 למיפי בחברה והבחינה הכנסת

 קולס, אלי הליברלית, לגה
על הגיגיו את ומכתיב היושב

 להופיע התחיל אפילו ״הוא
 — הרביעי ביום גם לכנסת

חשוב!" חבר־כנסת

 רעייתו שפירא, טוכה ■
ה הח״כ״תעשיין של המטופחת

נרא שפירא, אברהם אמיד
 ברחובות נוסעת השבוע תה

 קטנה. לבנה במכונית ירושלים
 ״טראנ־ בפיה כונתה המכונית

 של במושגים לא נכון, טל׳ה".
 בהחלט אך הממוצע, הישראלי
 שפירא, מישפחת של במושגים

 הלינקולן מכונית שברשותה
 מוערך ששוויה בארץ, היחידה

 הלינקולן, דולר. אלף 160בכ־
בע של ברשותו היתה הסתבר,

 של לשירותה נזקקה וטובה לה,
 עיסוקיו מפאת אחרת, מכונית
בעלה. של הרבים
מ־ שר־העבודה־והרווחה ■

 במכונית עטורת־הוילונות. וילוד
 נהגו!:-: ולא צעירה נהגת נהגה

 הסתבר הסיבה, קצב. של הצמוד
 .:ד ל־ מיהר קצב להפליא: פשוטה

 ;׳ ממישכו־הכנסת. למישרדו הגיע
ש||| לכן נהגו. את איתר ולא ק  בי

3ו־ למישרדו, ״להקפיצו״ מידידה 9 
£§ אחריו. לחפש לנהגו הניח
 י• ,אומנם הוא רמון חיים ■

 אך ביותר, הצעיר חבר־הכנסת
 ההנאות סוד את למר הוא גם

 פוליטי^* עסקן שבחיי הקטנות
 י ל־ נסע השבוע לחו״ל. נסיעות

 ״ במו־!■:; תפקירו במסגרת איטליה,
 הפעם זו לחילופי־נוער. עצה

 חילופים שמתקיימים הראשונה
איטליה. עם כאלה
 קצין־ ארד, שמואל ■

נר צנחנים־וחיל־רגלים־ראשי,
מעט גורר כשהוא בירושלים אה

2545 הזה העולם12


