
 אלא אינו הממשלה מזכיר כי שחשד הח״ב
ומים סטייק על שהמליצה והשופטת אשה

זאב זגר
ב שנערכה במסיבה ■
 לכבוד השני היום של לילה

 שסיים אור, אורי האלוף
 כאלוף־פיקוד־ תפקידו את

 היתר, בין נכחו, הצפון,
 שליטא בני חבר״הכנסת

 מפכ״ל-המישט- שהיה ומי
 השניים, איבצן. אריה רה

 מאז עמוקות המסוכסכים
ש של הממושכת חקירתו

 בתקופת במישטרה ליטא
 הופתעו איבצן, של כהונתו

 זה, של מנוכחותו זה למדי
בעמדו חיש־קל והתבצרו

 בקצהו אחד כל - תיהם
 מהרה עד החדר. של השני

 סביבם. מעגלים התאספו
 ברעייתו מלווה שליטא,

 משחזר החל הסימפטית,
 שלוש במשך שעבר את

 איב- ואילו חקירתו, שנות
 יוכבד, ברעייתו מלווה צן,

 ציד- על לא״פחות התעקש
 שרה בעלת״הבית, קתו.

ביץ, דו  את אהבה לא דווי
 בין דילגה היא שהתרחש.

ש בהם והפצירה השניים
 מסע־דילו- אחרי ישלימו.

 נשות של בסיוען מפרך, גים
הי שני התקרבו השניים,

 ואף ידיים לחצו ריבים,
 לביקורים זה את זה הזמינו

הדדיים.
איבצן אריה

השלום למען -

 צר- גודביץ: עמיקם אנגליה.
 קדוש, אורנה פת־ארגנטינה.

 קורנהויזר, ריצ׳ארד הר׳ר
שמש וכוכבי ליבני יצחק

 בראזיל־ארגנטי־ כולם: החליטו
 בראזיל־ כאמט: גירעון נה.

נכונה. ניחש לא איש גרמניה.

 דוד של חגיגית בהצגה ■
נכ בכפר־סבא, שהתקיימה וניה,

 ומכובדים אנשי־ציבור שרים, חו
המאו בקירבת הכבישים אחרים.

 במכוניות־שרד מוצפים היו רע
ה בווילונות. ומוגפות ממוזגות
 בסופה לראות, הופתעו תושבים

 שר־המישטרה את ההצגה, של
 תמר, ורעייתו בר־לב חיים
 מכונית לעבר • פוסעים כשהם
 — אופל־קאדט מסוג צנועה,

משתמ הם אין בתוכה. ונבלעים
 שהועמד הציבור, ברכוש שים

 אחרי תפקידם, בתוקף לרשותם
העבודה. שעות

בכנ לראשונה משנודע ■
 על בצהריים, הרביעי ביום סת,

 השב״כ, פרשת של המוזר סיומה
 דוברו פרנקל, אריה העיר

 אברהם הרב של ביותר הקרוב
לכ כבר אפשר ״די! שפירא:

במדינה!" האור את בות

שפי פרנקל, של מעסיקו ■
 אך לא־פחות, מדוכדך נראה רא,
להרג שותף הוא אם לדעת אין

 תירץ שפירא דוברו. של שתו
 בהסבירו ומצב־רוחו, חזותו את

מ אחד להלוויית ממהר שהוא
 בגיל מהתקף־לב שנפטר עובדיו,

ביותר. צעיר
מר הירושלמית השופטת ■

 אריה של רעייתו נאור, ים
 לשעבר, הממשלה מזכיר נאור,
ירושל במיסערה השבוע נראתה

 פתקים מחלקת כשהיא מית
 סקרני עיון בשפע. עצות ונותנת
 רשום כי גילה הפתקים באחד

של וכתובתו ומים,״ ״סטייק שם

 משה־ כעת, ומים. סטייקים על
 מחלקת היא מטרתה, את. שיגה

 המעוניין לכל בנדיבות פרטים
הקיץ. לקראת להתחתך

 של אחדות הופעות אחרי ■
לממש החדש המישפטי היועץ

ממ בישיבות חריש, 5יוםן לה,
 שרים, של אחרים ופורומים שלה
מה גם — מהשרים כמה החלו
 להסתייג — מהשמאל וגם ימין
בעת ובדיחותיו מציחקוקיו מעט

 מאה־ בשכונת — שילנסקי
 כני חבר־הכנסת נכנס שערים,

 שביעות־רצון מלא שליטא,
 חברי־הכנסת. למיזנון עצמית,

 על עיתונאית עליו משהתנפלה
טלוויז קבל שהפגין ההתרפסות

 החרדיים, לפני ומצלמות יה
 התגונן: ואחר־כך מעט, הופתע

 ציציות עם מתהלכת את יש, ״מה
 פעם אסור לי אז השנה, כל

בחיים?״

 פרץ סגן־גונדר ביותר, קשה
 בהו- שעבר בשבוע ביקר דין,

י אמן־הבלוז של פעתו  קאר־ ו
המ בהיכל־התרבות. דינאל

 עד מהמופע, התלהב כל״כך פקד
 האמן, של אמרגנו אל ניגש כי

 שבחיו את והביע עצמו את הציג
ו מייד התרכך האמרגן בקול.
 אין־כסף חינם לתרום הסכים
 ה־ ביום ואכן, לאסירים. הופעה
האסירים רוכזו בלילה שלישי

 בדרך חברתיים, באירועים ויותר יותר לאחרונה נראית אלבין מיקי של אלמנתוארבין גויה
 הצבע שהוא כחול, בצבע בבגדים כלל ובדרך רביד, מוטי ידידה בחברת כלל

 ודי ג ידידתה עם לאירוע יצאה ואלבין בעבודתו עסוק רביד היה שעבר בשבוע עיניה. כצבע עליה, האהוב
■ צפריר ציון צילם: מוזס. נוח המנוח איל־העיתונות של ובתו עיתונאית שהיא (משמאל), מוזס-ניר

 ליד ישבו שבועיים לפני ■
 חברים, כמה בכסית שולחן

 יהיו מי ניחוש: לערוך והחליטו
 לגמר. שיעלו הקבוצות שתי

בראזיל- קבע: דנקנר אמנון

שהפ נאור, כי מסתבר רופא.
 ממיש־ רבים קילוגרמים חיתה
 עשתה נחטבה, ושגיזרתה קלה
 שהמליץ רופא, אותו בעזרת זאת
בעיקרה המבוססת דיאטה על

 פתיחותו גם הרציניים. הדיונים
 זוכה לתיקשורת חסרת־התקדים

במיסדרונות. רבה בביקורת

ביקו אחרי הרביעי, ביום ■
דב בראשות — ההיסטורי רו

כבש עם

שליטא בני
ם מסע לוגי - די
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 כמהדורה נראה הוא כספי(מימין), רם אחיו לצד בסביון, במסיבה השבוע הופיע ^1|1^1\

 במרכז השבוע שעמד כספי, רם ).46( לרם מאוד דומה )43( אסף ואכן, המפורסם. אחיו של יותר צעירה
 השנויה- הנשיאותית החנינה את למענו והשיג ראש־השב״ב בשם שפעל הסתבר כאשר ציבורית סערה של

השקטה. הפעולה את רק מעדיף כספי אסף ואילו ומושך-פירסום, חובב־פירסום אדם הוא במחלוקת,

יש לא כלא־רמלה אסירי ■
 השלישי. היום את במהרה כחו

ה ככלא הנחשב הכלא, מפקד

 השתלהבו, הרוחות האגפים, מכל
ב כזו חאפלה זכורה לא ומזמן
כלא.

בידור!
ש מתיחת-השבוע ■
 לחבר־כנסת דווקא ייכת

 אפרים למדי, אלמוני
 ממושב הח־כ שלום.

 חבר שבדרום, בית״עזרא
לי הגיע ועדת-הבספים,

ה ביום הוועדה שיבת
 הותקף ומייד חמישי,

 חב״ על-ידי בהתלהבות
 גרופר: פסח רו־לוועדה,

 שאתה נכון זה נכון? -זה
ש אברהם של קרוב
אפ השבי׳כד ראש לום,
 ואישר בכתפיו משך רים
השמועה. את

 המשיך קרובך -כמה
בחקירתו. גרופר

ש ענה שלו!" -בן-דוד
גמורה. בטיבעיות לום

 נולד השב־כ ראש אבל
הח הח"כ ואילו בווינה,

בעיראק. ביב
 את קנה גרופר אבל
בהת אותו ומכר המידע

לק נדהם שלום להבות.
 דחופה שיחת-טלפון בל

פר שביקש מעיתונאי,
בן־דודו. על טים

 התפתל בידור!" ״איזה
 מצחוק, הח״כ-המושבניק

 אברהם בן״דוד! .,איזה
הוו יושב-ראש שפירא,

 בישיבת התבדח עדה,
 ,אני לי: ואמר הקודמת

 השב״כ ראש של קרוב
 אברהם, הפרטי, בשמו
 בשם־ קרובו אתה ואילו

 שמע פייסי המישפחה".
 אז אליי. ופנה זה, את

 שמעו. כולם התבדחתי.
 את קנה באמת הוא מה,
זה:"
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