
 איזה העיתון, על לחצים הפעיל האלוף
ואשת־השופט דני, את אוהב אינו בגין

האו שר ארידור, יורם ■
 ״מה השבוע: התבטא לשעבר, צר

 הוא יפת? מארנסט רוצים
 חמישה לו יש מיסכן! בסך־הכל

 מיליון חמישה קיבל הוא ילדים.
 רק ילד לכל שיוצא כך דולר.
אחד..." מיליון
 פרם שימעון שר־החוץ ■
 כמו פעילות, אלה בימים מגלה
 לתוכנית בקשר הטובים, בימיו

לג מותר כבר כעת הכלכלית.

 בעת לפעילות קפץ שהוא לות
 בניגוד התוכנית, בהכנת המשבר

יוסי של להמלצותיהם נמרץ
— נויבך ואמנון ביילין

 לתת לו יעצו השניים מקורביו.
 גם בתוכנית. להסתבך לליכוד

 הצטרפו מהמערך חברי־כנסת
 עמד לא פרס להמלצותיהם.

 וזינק האחריות או הפיתוי בפני
למים.
(״בי נתניהו, כנימין ■

 במאמר באחרונה שהוכתר בי״)
 של העתיד כמנהיג חדשות של

 זו, תחזית פי על ושדילג, הליכוד
 שרון אריאל של פניהם על

 טילפן בקלי־קלות, לוי ודויד
 שאין בהולות לו והודיע לוי אל
 לא הוא למאמר. קשר שום לו

 לתחזית היוזמה עם פעולה שיתף
בכך. חלק לו אין ולכן זו,

ש ברק, אהוד גם אגב, ■
נתנ־ מול המערך כמנהיג הוכתר
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 רפי, ומשונות. שונות בתואנות התל־אביבית למיסעדה עד ממזכרת״בתיה אותו ולסחוב להפתיעו, הצליחו
 לו יפנו חבריו פיטוריו שעם חשש כי אמר ואף במקום, לו שחיכו הקרובים, לחבריו הודה מאוד, עד נרגש
 עם שבא טימור, משה ואילו בשיר, סויסה את כיבד תבורי שימי כך. זה שאין להיווכח שמח והוא עורף,

 עובד האדיר, השפם בעל פוני שימעון עם כוסית מרים רפי נראה בתצלום המקום. ממטעמי נהנה אשתו,
 שהכין החדשה, המיסעדה בעל לנקרי, מישל סויסה של חברו את בצורתו מאוד המזכיר אשדודי, מכס

 סויסה רקדנית״הבטן. עם משותף ריקוד כדי תוך האורחים על־ידי שנזללה ומיוחדת, ענקית עוגה לסויסה
בשקט." לשבת יכול אני בו מקום לי יש ״סוף־סוף כי המיסעדה של האורחים בספר כתב הנרגש
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לה. לתת שם איזה בעלה עם סיכמה לא עדיין היא בת. ילדה רשות״השידור, מנכ״ל שהיה מי

ש מהמחמאה נחת רווה לא יהו,
 לחצים הפעיל ברק לו. הוענקה

להש וניסה המאמר, כותבי על
 אחרי עד דחייתו על לפחות פיע

 הבא הרמטכ״ל יהיה מי שייקבע
 שהמחט־ העריך ברק צה״ל. של
לו תזיק רק לו שניתנה אה

 בוועדת״הפנים חברותו במיסגרת
 חבריו עם הוזמן, הכנסת, של

 תל־ מחוז מפקד על־ידי לוועדה,
ע גבי המישטרה, של אביב
תקופ ל״ביקור" להתלוות מיר,

 סמים של הפעילות באתרי תי
יותר מעניין שזה ספק אין וזנות.

 אברהם השרים בכינוס השבוע הופיעסבידוו מנחם
 נגד ניסים ומשה פת גידעון שריר,

 סביבו, שהתרחש ממה במיקצת מנותק נראה הוא אן מודעי.
האולם. את ונטש - העליון מעילו את לבש - קם הנאומים ובאמצע

 אם ברור לא המירוץ. בהמשך
מהתחזית. ניזוק הוא אכן

ש ולילי אריאל הזוג ■
 וסעד במיזנון־הכנסת ישב רון
 הפרשן של בחברתו ליבו את

 לפתע קריסטל. חנן המדיני
 לישכת־ נשיא פניהם על חלף

 מובן גילרמן. דני המיסחר
 של לשלומו ושאל התעכב שהוא

 בשיחה שר־התעשייה־והמיסחר.
 בגין ״(מנחם) כי גילרמן סיפר

 פירט אף גילרמן אותי!״ אהב לא
 כינה שבה ההזדמנות על וסיפר
 גילר־ ״מר ברישמיות: בגין אותו
 הימים ברוח קריסטל העיר מן!"

 אוהב אינו בגין ״איזה האלה:
 שרון, הבן?״ או האבא אותך?
 בגין־הבן של התקפותיו מושא
 והוסיף: בצחוק פרץ אלה, בימים

 אותה את לשאול רציתי אני ״גם
השאלה!"

אחו גרינברג, שרית ■
עסו כהן, גאולה של הנאה תה
 הוסטל בהקמת אלה בימים קה

ח וביוזמה משוחררים, לאסירים
 מוכות. בנשים הקשורה דשה

 ״נשים לכך לגייס מנסה גרינברג
ב נתקלת היא תמיד לא של״.

מצידן. התלהבות
 שררה מישפחתית אווירה ■

 שלושת שאירגנו הסוער בכינוס
 משה — הליברליים השרים
וגיר שריר אברהם ניטים,

 יצחק נגד — פת עון
 עם כמובן, הגיע, שריר מודעי.

 עם שהגיעה ריבקה אשתו
 באשתו לווה קולם אלי אחותה.
 בבנו — גרופר פסח שושי,
 לנאומים האזינו כולם דורון.

הטעי המאכלים על והסתערו
שהוגשו. מים

 מזכירותיו שתי עשו ומה ■
 היום? באותו שריר של הצעירות

 של הקדחתנית העבודה במהלך
השוט והעבודה הכינוס, אירגון

 המיש־ במישרדי הקשורה פת
השת הספיקו והתיירות, פטים

 וזיווה אסייג סימה — יים
ולה במיפעל־סריגים לבקר —

מלתחתן. את עשיר
שלי בני חבר־הכנסת ■
 כינוס בעת נחפז נראה טא

נחפז? לאן הסוער. הליברלים

הליברלים. מילחמות מאשר
 חגגו מדוע תמהו רבים ■
 הפופולארי השדרן של הוריו
 יום־נישואי־ את ישראלי אלי

 מיגדל־דניאל במלון דווקא הם
 נעוצה אינה הסיבה המהודר.
 להתרברב. או להתהדר בנטייתם

 האחות עטרה, החיננית בתם
 מונתה עדיין, הפחות־מפורסמת

 יחסי־הציבור כמנהלת באחרונה
 סיבה להם היתה וכך המלון, של

למסיבה. כפולה
להת ניסה מנוסי דידי ■

פני שהכינה מההפתעה אושש
 הרבים, לאורחיה רוזנבלום נה

במ מזל־טוב לה לאחל שבאו
 משסיימה שנים. 32 לה לאת

 כרק־ הבימה על לעכס רוזנבלום
 רוקדת ״פנינה פלט: דנית־בטן,

שרה!״ שהיא כמו בדיוק
 נראה פיק צביקה הזמר ■
 הסי־ אולם את ביסודיות סוקר

 את רוזנבלום חגגה שבו נרמה,
 ה־ למראהו הסיבה יום־הולדתה.

ב פשוט נעוצה פיק של דאוג
 שבוע כעבור חגג שהוא עובדה
 .15 מלאת עצמו, האולם באותו
 את סקר לכן לפעילותו. שנים

 לפרטי־ רוזנבלום של מסיבתה
טכניים. פרטים

 בחגיגת־החגי- נוסף אורח ■
 המנצח היה רוזנבלום של גות

 תוכנית שעבר קריבושי דויד
 למסיבה מסיבה — בטלוויזיה

 החליף גם קריבושי לממני.
 ארוכים, חודשים אחרי חברות

בשם. לצעירה צמוד היה בהם
לימור.

 כוכב מקאלן, איאן ■
 הלהיט פרא, דבש ההצגה
 ניד־ בימות על ביותר הלוהט

 שעבר בשבוע התראיין יורק,
 לרגל רישתות־הטלוויזיה בכל

 שביקר מקאלן, ההצגה. הצלחת
 בין נשאל, בארץ, שעברה בשנה
 הניד שהקהל נכון זה האם היתר,
 ביותר הטוב הקהל הוא יורקי

 נאלץ מקאלן לשחקן. בעולם
 כשענה,• המראיין, את לאכזב

 בטיבו השני הקהל רק זהו ״לא,
 נמצא הראשון במקום בעולם.
הישראלי!״ הקהל דווקא
בר־ ליורם מזל-טוב ■
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