
המחקה העור הוא מי הנישוק, סרבני הם מי
ש ומי חבריו את ש האי ללילה״ ״מלצר שחיפ

מתל כך פרם, שימעון ■
 אינו בדאגה, מקורביו חשים

 הרוטציה מאז כתמול־שילשום.
וסדר־יומו פלאים, מצב־רוחו ירד

 סדר־יומו את מלהזכיר רחוק
 לא ראש־ממשלה. כשהיה העמוס
 של יומו סדר את למלא שקשה

אלא ישראל, של שר־החוץ

 נספר חותם נראה מתמיד, וחיוור רזהמודעי יצחק
 הנרנות נתן. אייבי של החתונה אורחי

 היוו תל״אביב, הילטון נמלון הנשפים אולם בפתח שהוצב בספר,
להביאן. שלא מאורחיו דרש שאייבי המקובלות, למתנות תחליף

 לידת לאחר בלבד ימים חמישה - השבוע 1'
אברהם של לכבודו במסיבה אלונה, בתה

ל חברותיה עם ביחד הבימה על הופיעה ירדנה דשא. (״פשנל")
תומר. נתן בעלה, בחברת בתצלום: מסטיק. מנטה שוקולד שלישייה

 עייפות סימני מראה שפרס
 זוהי אם יודע אינו איש ודיכדוך.
 חילופי־השילטון, של השפעתם

מצטברת. עייפות סתם או
 הזמני מצב־רוחו לעומת ■

והת התאוששות חלה פרס, של
 ר־ יצחק של במחנהו חזקות
פ של אווירה שם שוררת כין.
 שנעשתה הסולחה על נוסף יוס.
 נמיר, אורה חברת־הכנסת עם

 עם יחסים שיפור על גם מדובר
 היחסים אבן. אבא חבר־הכנסת

 בשעה התקלקלו לאבן רבין בין
 ב־ ממשלתו את הרכיב שרבין
ה את לאבן הציע ולא ,1974

לו. הראוי תפקיד
 יצחק הממשלה, ראש ■

 באירוע דבריו את נשא שמיר,
הצנ חטיבת שאירגנה הגדול
 דקות כמה בנימוס חיכה חנים,

 שבלט שלו, החיפזון והסתלק.
 בכיסאותיהם דבקותם רקע על
 אחרים, ומכובדים שרים של

 משהו קרה ״בטח ניחושים: עורר
 היה לא החשוב העניין חשוב.״

 ראש־הממשלה פרס חלוקת אלא
המוסיקה. בתחום ליוצרים

 שבתל־ אריאלה בבית ■
 הפרס את שמיר העניק שם אביב,

הא שפירא, אריק למלחין
 היתה ראש־הממשלה כלפי ווירה

 מאשר פחות הרבה אוהדת
 שמיר כשדיבר הצנחנים. בכינוס

העב היצירה של חשיבותה על
 בכיסאותיהם, הנוכחים זעו רית,

 צעק אפילו ומישהו ציחקקו,
 מידגם זה היה אילו רפה. ״בוז״
 ספק הבוחרים, קהל של מייצג

 מושב לחבוש זוכה היה שמיר אם
הכנסת. של האחוריים בספסלים

 מי לגלות אפשר כבר כעת ■
בש סרבני־הנישוק שלושת היו
 שושנה של מסע־הנשיקות עת

 השלושה ארבלי־אלמוזלינו.
 שרי־ שבין השרמנטים דווקא הם

 גדעון יעקובי, גד הממשלה:
 כשארבלי- וייצמן. ועזר פת

 השלושה, אל הגיעה אלמוזלינו
 נזכר כך התור, בסוף שהתמקמו

 היו השבוע, מהשלושה אחד
 כל־כך כבר ולחייה שפתיה
 לא שהיא עד מנשיקות סגולות
 איחלו שהשלושה כלל הרגישה

 יותר קצת בדרך הצלחה לה
חמימה. פחות לא כי אם מקובלת,

אבן אבא חבר־הכנסת ■

 סערו יעקובי גד ושר־הכלכלה
 מלצר במיזנון־הכנסת. יחדיו
 החל אבן התפריט. את להם הביא
כשיעקובי בכובד־ראש, בו מעיין

 לעיין טעם ״אין אותו הפסיק
 שכתוב מה ״ממילא הסביר, בזה,״

שב ומה בנמצא, אינו — פה
 השיב פה.״ כתוב אינו — נמצא
 מיפלגת־ מצע כמו ״זה אבן:

העבודה.״
 המיקצו־ לכישוריו פרט ■
 שלו, וכישרון־הכתיבה עיים
בכושר־החיקוי גם יעקובי ידוע

שאו האישים מבין שלד. הנדיר
ביניהם — לחקות נוהג הוא תם

ס פינחס בן־גוריון, דויד
מצטיין הוא פרס, ושימעון פיר,

לממ עמיתו את בחיקויו במיוחד
 לשרון שרון. אריאל שלה,

 הוא כך. על לשמוע העונג היה
זה. את אהב לא

 רק שלא משתדל יעקובי ■
 בכי־ להכיר יוכלו קוראי־עברית
 אני, הספר שלו. שרון־הכתיבה

 מתורגם חדס, בתו עבור שנכתב
הערבית. לשפה אלה בימים

111|  הממתינה והמוכשרת, הצעירה השחקנית 111י|
ה נראתה החסידה, לביקור אלו בימים 1\ /111\

 הבמאי חנה, של בעלה הקאמרי. התיאטרון שערך במסיבה שבוע
חיוביות. לביקורות לאחרונה זכה הספרי, שמוליק והמחזאי

 איש- ועתה בישראל ראשי־ממשלות של הצבאי מזכירם מיל/ תת-אלוףמון אנוים
 בחבר פגש חברתי אירוע בעת מטבע-חוץ. בעבירות לאחרונה, שהואשם, עסקים,

ענייניו. את לפניו תינה ארוכה שעה ומשך מימית, הזכור דיגלי(משמאל), מנחם מיל' אלוף־מישנה לנשק,
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