
 באום׳ נזנזיסעדה טיסה בכרטיס בגין מנחם זכה כיצד
דורון שרה שר בעלה מסתתר ומדוע אל־פחם

 שעל-פיו הספר את שכתב האיש הואאוצ׳ו ג׳פו׳
ה והבל, קין סידרת״הקיטש הוסרטה

 אלוף- לשעבר ),29( ארצ׳ר הישראלית. בטלוויזיה עתה מוקרנת
 מכהן כלכלית, התמוטטות בגלל שהתפטר וחבר״פרלמנט, חתירה

 שפורסם בראיון בבריטניה. השמרנית המיפלגה יו״ר כסגן עתה
 ספר יסתיים איד מראש יודע אינו לעולם כי ארצ׳ר טען השבוע
 כתיבת סיום לקראת רק החליט והבל קין בספר וגם כותב, שהוא
אשתו. עם ארצ׳ר בתמונה: לעולם. ייפגשו לא גיבוריו ששני הספר
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 הילדה, של לבתה מלאו כן לפני יום שנים. שמונה השבוע לו שמלאו
בשנתיים. יואב, מדודה, גדולה שהיא יוצא וכך שנים, עשר במבי,

 ב־ חלימי של במיסעדה ■
 סועד כל מתבקש אום־אל־פחם

 על ופרטיו שמו את לרשום
מת שבועיים מדי פיסת־נייר.

וה הפתקים, בין הגרלה קיימת
 בעליו את מזכה הזוכה פתק

 שעבר בשבוע בכרטינדטיסה.
״מנ כתוב: ועליו פתק, הוגרל

 ״.1 מיספר צמח, רחוב בגין, חם
 הפתק, את כתב מי היא התעלומה

בכרטיס. יזכה ומי

 יהושע של מצב־רוחו ■
 מישרד־ מנכ״ל פורר, (״שוקי״)

ב שהתפטר התעשייה־והמיסחר,
הסי ביותר. ירוד השבוע, תחילת

 בחרטה דווקא נעוצה אינה בה
 שאמו אלא שעשה, הצעד על

 בבית־ השבת ביום אושפזה
חולים.

 חבר־ הרגיש לא מזמן ■
כל שהוא שליטא מי הכנסת

 שהרגיש כפי הגובה, על בך
 התארח שליטא שעבר. בשבוע

 אחת בהרצליה. בערב־ראיונות
גרפו היתה לפניו המרואיינות

בק על־פי נידב, שליטא לוגית.
כתב־ידו, את המארגנים, שת

 עם שם לבלות יכולה אינה
 ארוכה תקופת ובמשך בעלה,
 כראש התחייבויותיה בגלל יותר,
בכנסת. הליכוד סיעת

 גברים״ מגדלים ״בעמק ■
 לחבר־ שייכת הזאת הפנינה —

 גרופר, (״פייסי") פסח הכנסת
של לעברו ספק־בקינאה שהביט

ע ת פ ת1ה
 לתפקידו שנכנס אחרי •
 מיכאל בנק־ישראל. נגיד

 על נוסף טפח נגלה ברונו,
 הקלעים, מאחרי המתרחש

תי בשעתו בחירתו. לקראת
 פגישתם את הזה העולם אר

 אליעזר הרב של המפתיעה
 עדי שר־האוצר, וסגן שך

הת השניים בין אמוראי.
עמו הדדית הערכה פתחה

 מסתבר ידידות. כדי עד קה,
 את נטש לא שן הרב כי

 פרץ, יצחק שר-הפנים בממשלה, לשליחו הורה הוא ידידו.
 ביום פרס שימעון ראש״הממשלה אל בדחיפות לגשת

 למישרת להגיע אמוראי של סיכוייו כי כשהתברר - הראשון
 ההצבעה. את לדחות ולבקשו - ביותר קלושים הם הנגיד

 אמוראי. של למינויו בנחת לפעול יהיה ניתן הסביר, כך,
 פניו את פרס משהשיב הופתע הנערץ, הרב של שליחו השר,

הסיפור. עכשיו לו משנודע הופתע אמוראי ואילו ריקם.

שך אליעזד
ידידים יש

9

|1"17| ויד״1! |  להישאר התעקשה הבקשות, כל שחרף חדשה, ידידה של בחברתה נראה 711 1ך
1 1 1 | נוצצים בשמות משופעת תל-אביבית במסיבה נראו בני-הזוג בעילום־שם. 111111.1 1/
במקום. הקהל לשימחת קטעים, כמה עליו ופרט הפסנתר עבר אל קריבושה נגרר הערב בהמשך לרוב.

 קווים קבעה ואשת־המיקצוע
 זהותו את לדעת מבלי לדמותו,

ב ישב שליטא הכתב. בעל של
 אחרי מחמאה ושמע הקהל קרב

 מהשבחים מיבחר והנה מחמאה.
 ״לא יוזמה", ״בעל בחלקו: שנפלו

 מרתקת״, ״אישיות בתלם", הולך
ועוד. ועוד
 . ביקורה את לשכוח קשה ■

 ראש־ממשלת של ההיסטורי
 תאצ׳ר מרגרט בריטניה

 דנים. בעלה, את ובפרט בארץ,
 התקשרו הזוג־המדובר בעיקבות

 שרה חברת־הכנסת אל מהרדיו
 בעלה. עם לדבר וביקשו דורון
 את מייד קלטה הפיקחית דורון

 הוא ״בעלי וענתה: המלכודת
 שאעולל מכדי נחמד מדי יותר

 שהדברים מכיוון כזה!״ דבר לו
 הרדיו אנשי ירדו בנימוס, נאמרו

מהרעיון.
 בעל בלי נוסעת, דורון ■
 בחייה ראשון לביקור צמוד,

 מישלחת במיסגרת באיסטנבול,
 ארץ היא תורכיה הכנסת. מטעם

 היא ולכן לגביה, ביותר מרתקת
כי על רם בקול השבוע הצטערה

ך! ת׳1ה1״מק חז שו־ ל
 מנכ״ל זכאי, יחזקאל •

או במושב מתגורר מקורות,
 עקב לירושלים. הסמוך רה,

 המסתמן החמור המשבר
 הפיקוח הוגבר במשק-המים,

 בהיר בוקר לכן, הצריכה. על
 טובה, רעייתו, הופתעה אחד

 בברזים מים אין כי לגלות
 היססה, לא זכאי בביתה.
 המרכזיה אל טלפון הרימה

 ״אפשר ושאלה: מקורות של
 ניתקו מדוע בבקשה, לדעת,

שילמ לא מה, המים! את לי
שהע אחרי מדוע!" בזמן! תי

 לפקידה, דה מפק אותה בירו
 להזדהות. לבטי׳ התבקשה

השת הקו של השני מעברו עצמה. את היייגה זכאי," ״טובה
 של שס״מישפחתה למדי. נבוכה היתה ׳•דה הפ דממה. ררה

 מנכ״לה. של מישפחתו שם את להפליא תא המתלוננת
 שמה ״מה המנכ״ל. לישכת את בהולות הזעיל, הפקידה

 אל חזרה משנענתה, שאלה. המנכ״ל!" של אשתו של הפרטי
ש טוענת, זכאי ביותר. הטוב באופן בה וטיפלה המתלוננת

אדיב. היחס היה - המישפחתי ייחוסה את שזיהו לפני גם
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