
 מפני נראה א1ה1ע כפי נראה השר
מדינה תקנם !בטאבה חצי. בד1א שהוא

בנמל נחיתתו עם מייד ■
בש כששב בן־גוריון, התעופה .

 נשאל מניו־יורק, שעבר בוע
 נכנס הכמעט ראש״הממשלה

 על תגובתו מה שמיר יצחק
 של השנה כאיש שנבחר כר

 מרוצה נראה שמיר הזה. העולם
 הער־ ״בדרך־כלל, והשיב: למדי

 שאני העיתון אינו לם־הזה
 הפעם שבוע. מדי לקרוא ממהר

שונה..." יהיה זה
 ב־ לאחרונה שפגש מי כל ■

 ושר־המישפ־ לשעבר שר־האוצר
מודעי, יצחק לשעבר טים

 .היהר היה אביו הסיבה: הצבאי.
כדבריו. משם,״ שבא היחידי די

קרסין מיכאל השדרן ■
 תמיד פניו לובשות מדוע נשאל
 שאני מפני .זה חמורה. ארשת
השיב. בפנים,״ צוחק
 שרון ללילי קרה משהו ■
 ב־ ארצה, מדרום־אמריקה בדרך

 היא אריאל. בעלה, ליוויית
 מצוננת כשהיא הביתה הגיעה
קשה.
הצ רעייתו ארמון, איה ■
 הפירסומאי של והבלעדית עירה
לצבוע שוקלת אדמון, דויד

 שחל, משה נעלם לאן ■
 המערר מטעם המופקד האיש

 את המלווים בפרטים לעסוק
 לא שחל לא, הרוטציה? תהליר

 הנסיעה למצריים. עדיין נסע
 גדול ברעש הוכרז שעליה
 רק ותתקיים ושוב, שוב נדחית
 בינתיים נדר. בלי הבא, בחודש
 בעיר־ה־ שר־האנרגיה מסתפק

פאריס. אורות
 בארץ ביקר בחשאי כמעט ■

 היה המצרי. שר־החקלאות סגן
 האגריטך, תערוכת לרגל זה

נבלעה אר בתל־אביב, שנערכה

 בעל ססושדו, <.פפו״> אלי
שבאיזור־המסיבה. המלון
 ש־ כיצד שתמה מי לכל ■

 החברה חובב פסיוני, מוחמד
שג־ לדרגת הועלה והמסיבות,

 — דאגה אל בשקט: כל־כר ריר, ;
 הראשונה החגיגות. יחלו בקרוב
ע־ של ביזמתו תיערך בסדרה  י

 תתן־ה־ של ובברכתו טל קפ
רשי אוקטובר. באמצע שימחה

 ידי על הוכנה המוזמנים מת
 יתירה. בקפידה השניים .
זמנית שנעלם אחד עוד ■ ;

המיועד המנכ״ל הוא מהכותרות

מיצחה
 בערב הראשון ביום •

 והמנצח המלחין התארח
 ב־ גרנשטיין לנרד הידוע

 היה האירוח בית״הנשיא.
 אישים וכלל ביותר חמים

 יצחק שר־הביטחון כגון
 שעת לקראת אולם רבין.
ברנש חש מאוחרת לילה
 נימוסיו בשל ברעב. טיין

 זאת אמד לא הטובים,
לח סמוך בקול. למארחיו

 לבית-הנשיא נכנסה צות
 דווי' שרה אשת-החברה

 הישר לשם שהגיעה דוביץ,
פר בר-מיצווה ממסיבת

תי שערכו טית,  ורמי א
 דיפלומט במלון סלנסקי

 דווי־ מששמעה הירושלמי.
 המפורסם האורח כי דוביץ

 היכן מתעניין הוא וכי רעב,
 בירושלים לאכול אפשר

 לא מאוחרת, בשעת־לילה
 לו: ואמרה פעמיים חשבה

 ואת אותך מזמינה -אני
 שמח, פרטי לאירוע חבריך

 לאכול...' תוכלו גם שבו
נר דקות כמה מקץ ואכן.
עו מכוניות שיירת אתה
 דיפלומט. מלון ליד צרת

המ של הרבה להפתעתם
 במסיבת והחוגגים ארחים

 לאולם נכנסה הבר-מיצווה,
 מלווה כשהיא דווידוביץ

המצ המפורסם. במנצח
 נוספות שעות פעלו למות

מה שהתמוגג וברנשטיין,
שהוג הטיזרחיים מאכלים

 אישית בידר אף שם, שו
 הצעיר בעל-השימחה את

למזכרת. עימו והצטלם
11111*¥1□ ■ 111*1X1 אהוד בנה את השיאה חברת-הכנסת 
 (בתצלום פרימור לסיגל בתצלום) (לידה 11 #1\ 11 11 #1111

אזרחי. בטקס החתן) אבי אלוני, מראובן נשיקה מקבלת משמאל,

 שבכפר- אלוני מישפחת של בביתה הדשא ברחבת נערכה החגיגה
 וחברי- שרים של היעדרם את באירוע לנוכחים הסבירה אלוני שמריהו.

קרובים!' וחברים מועצה אנשי רק - כיבודים בלי .הפעם כנסת:

 מ־ הפחית מודעי כהוגן: נבהל
לשא דראסטית. בצורה מישקלו

 משיב לשלומו הדאוגות לות
 אני כי חצי, נראה .אני מודעי:
 מבטיח מודעי חצי!״ אוכל פשוט
בפר המעוניינים כל את לשתף

שלו. הדיאטה טי
 בכור האסון שאירע עד ■

 הירבו לא בצ׳רנוביל, האטומי
 זו. אוקראינית עיירה על לשמוע

 בעיני לפחות ייחוס, לה יש אבל
ההיסטוריון פעיל, מאיר הד״ר

 הסיבה לכתום־לוהט. שיערה את
 איה של הקטן בנם אדי, —

 הקוטף לוהט, ג׳ינג׳י הוא ודויד,
 כשהוא תשומת־הלב כל את

 נאלצה איה ברחוב. אמו עם עובר
 כגון: הערות נודסטופ לשמוע

 .את או חינה?״ — זה .מה
הח שלא שלח שהוא בטוחה

 בבית־החר בטעות אותו ליפו
 חלק לעצמה להחזיר כדי לים?"

לה מוכנה היא מתשומת־הלב,
בעצמה. ג׳ינג׳ית יות

 של המדיני מסעו בהמולת
 בארצות־הברית. פרס שימעון

 שר־הכל- אותו זאת.גילה״ בכל
 בו שפגש יעקובי, גד כלה
 ואפילו בתערוכד״ שסייר בעת
 במצריים. לבקר בהזמנה זכה

לפגוש! מי את לרעת צריך

 פרנע יורם לפירסומאי ■
 טאבה. לבעית מקורי פיתרון יש

 שם את לשנות יש לדעתו,
של שמו על ל.פפואה״ המקום

מ דויד שירות־התעסוקה של
במ לתפקיד שמינויו מנע, נע.
 הוותיק חקלאי כרוך של קומו
 לתפקידו,' נכנס סערה, עורר

 בינתיים לציון. ראויה בסבלנות
 וזמנו מירצו את מנע השקיע

הערבית. השפה בלימוד הפנוי

מו שלושה נותרו עדיין ■ 1
 מחל- מנהל לתפקיד עמדים

 רפי הטלוויזיה: של קת־הבירור
ואהרון מלופן חיים געת,

 כי מלחשים אולם גולדפינגר.
 מידותיו פי על תפור המיכח ,

 הוכחה בתור גינת. של הגדולות
 את במחלקת־הבידור מביאים
 שקיבלה המוקדמת ההודעה

 מנהל של מזכירתו מולח, תמי
 חסון, חנוך היוצא, המחלקה

 למחלקה.אחרת. העברתה על
 קבוצת״עובדים עם נמנתה מולה

 בנושאים גינת נגר שהתלוננו
 המצליחה לתוכניותו הקשורים

הועברה זה בעיקבות כולבוטק. |

שונא אוהב־
 בצהריים חרביעי ביום •

ראש־ של בביתו התקיימה
הפ פרס שימעון הממשלה

שיחת־ - הידיעה בהא גישה
 הסורר לשר פרס בין נפש

 הט- וחבר-הכגסת לשעבר
מודעי. יצחק בהווה, צוברח

שע ארכה נמסר, השיחה,
במה נידונה וכן-ולא תיים
 מודעי של חזרתו שאלת לכה

 אותו - כן-ולא לממשלה.
 למודעי הן יאה הכל-כך מושג

 על״פי לפרס, והן ההפכגן
 הוא משוס-טה, שהוצנע, פרט הליכוד. של תשדירי-הבחירות

 ראש״הממשלה בלישכת הפגישה. נערכה מי של ביוזמתו
 בדבר איגספור ומסרים שליחים שלח מודעי כי מספרים

 שבועות כמה לפגי בפומבי. עלב שבו באיש לפגוש העז רצונו
 ביקש מודעי בדימונה. מיפעל חנוכת בעת בפרס מודעי פגש

בחיוב. ונענה הפגישה, את ישירות אז
 •שרינו־. של השבועית הישיבה בעת בלילה, הרביעי ביום

 סיפר, פרס המסקרנת. בפגישה היה מה המעיד שרי התעניינו
 שונא .אתה אותו: ושאל בעיניו הביט מודע* כי השאר, בין

 אוהב אתה אם שאל גם ״הוא בשלילה. לו השיב פרס אותי!'
 פרס. ענה כזה,' ״לשלב המשועשע. נבון יצחק שאל אותו!'

 שהיו הקוקסינלים שני - וירדנה קתי הקוקסינלים זוג עם הצטלם צלם־העיתונותהזאב אביהגענו...' לא .עוד
 של במישפטן לחזות באו השתיים מלבסקי. מלה התיירת של גופתה לגילוי שותפים

בדירתן. קוקסינל שרצח בכך הנאשם הגבר של אמו עליהן התנפלה הדיון בתום גרנות. ואביבה יערי חווה
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