
 התיקשורת. על־ידי באהדה קבל
 השר יחד, בסיעת השלישי החבר
הא ״העיתונאים וייצמן: עזר

מעי טלפון שכל חושבים לה
 לקפוץ צייר ואני — תונאי
 ושוב, שוב אליי שיטלפנו לדום!

שישיגה״ עד אחריי, שירוצו

 וממתיקן לימון פרוסות שטות
 אינו מדוע תהה ודאי בסוכרזית,

 לפחות המוזר למשקה מוסיף
נמ גדות — הסיבה שקית־תה.

 של ביותר חמור במישטר צא
 וכל מכל אוסרת היא דיאטה.
וקפה. תה שתיית

 צור יעקב שר־הקליטה ■
 לנציגי־ה־ יותר מחמיא דווקא

משי התפעל השבוע תיקשורת.
 ציין הוא הצבאית. התחנה דורי
ב באחרונה שחל השיפור את

 בקיאות וגילה התחנה, תוכניות
ובתוכניותיה. במגישיה מדהימה

סי בן־שיטרית, מרים ■
סוי רפי בפרשת שהתפרסמה

 לה סייע סויסה שרפי כאחת סה
 בתי■ שרות במיסגרת להתקדם

 חדשה. בקריירה פתחה הסוהר,
 יחסי־ למישרד הצטרפה היא

סלע. אתי של הציבור

 של 12ה־ בת בתו יעל, ■
גולד פינחס חבר־הכנסת

 ב־ השני היום כל סבבה שטיין,
חד בחברת הכנסת, מיסדרונות

 יעל הפרלמנטרית. עוזרתו ווה,
 יום־ על ויתרה הביישנית
 אבא את לראות כדי לימודים,
 הכנסת בין הקט־רגל במישחק

והטלוויזיה.
פיר־ הזה שהעולם אחרי ■

 להופיע סירב וייצמן שעזר סם
 משה עם ביחד בבית־ברל

 בסקטור בעיות על בדיון ארנס,
 רגב, אבנר הצליח הערבי,

היהודי־ערבי המרכז יושב־ראש
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 ״זה תל־אביב. עיריית כראש גם שכיהן מי נמיר, מרדכי הכנסת
 בכל התרככה לחייך, בדרך־כלל הממעטת נמיר, אך אמרה. אכזרי,"

מעניינים. יותר הרבה נראים כיום שפניה לה נאמר כאשר זאת

 מצוי עצמו סויסה ואילו ■
 כי אם יותר, משופר במצב־רוח

חדשה. תעסוקה מצא לא עדיין
 מצפה הוא אין כי מספרים חבריו

 מיפלגת־ ממיפלגתו, לישועה
העבודה.

פרקלי אוק׳ונור, מרק ■
דמיאנ־ ג׳ון של האמריקאי טו

 אומרים כיצד מבין אינו יוק,
 קנה שפטל שיורם בישראל

 החדשה הפורשה מכונית את
 מקבל שהוא מסכומי-הכסף שלו

 על דמיאניוק. על ההגנה עבור
אוקו־ של שברשותו המידע פי

הגיוני. זה אין נור, י•-

 חבר־הכנסת את שראה מי ■
 בקבלנות מזמין גדות גידעון

בהם רותחים, מים של כוסות

 — וייצמן את לזמן בבית־ברל,
 זה נושא על לדיון — ארנס בלי

הבא. בחודש
 עדנאן הסעודי המיליונר ■

 אלה בימים מסתתר בשובגיי
 עם קשריו פירסום בגלל נפחד,

לפ בהקשר ואיראנים ישראלים
מספ מכריו איראן־גייט. רשת
 חוץ לאתרו, ניתן לא כי רים

 נמצא הוא שבהן בשעות מאשר
באוויר. במטוסו ובטוח סמוך
 אלי אלה בימים עושה מה ■

 שעבד איש־הטלוויזיה, ניסן?
המקו בעיתונות גם תקופת־מה

 בסטטוס עדיין כיום מחזיק מית,
 ומקבל טלוויזיה" ״עובד של

 פניו אך מינימאלית. משכורת
לכבלים. מועדים

■ כדק דפנה

סינזון א מו □ ל על נ
 את גטריקת״דלת מוסינזון אביטל עזב שנה לפני •

נעלם. הוא מאז פטטיבל־ירושלים.
 מוסינזון אושפז חודשים תישעה שלפני ידעו מעטים

 חזר הוא מאז בהתקף־לב. שלקה אחרי בבית״חולים,
שקטה. לפעילות

 שעבר בשבוע הופיע מטר, שני לגובה המתנשא אביטל,
 1.97 רק שגובהו וחצי 17ה־ בן אורי, בבנו, מלווה כשהוא

 בלונדי, שיער רעמת בעל אורי, דלי. מזל בני במסיבת מטר,
מפותחן־קופסות. העשוי עגיל ענד

 בנו של יום־הולדתו את אביטל חגג השבוע, השישי, ביום
 מטר 1.80 - במישפחה הנמוך .14ה- בן מיכאל הצעיר,
 והמישפחה מוסימון, ייגאל הסבא, גם בא לחגיגה בלבד.
 מושבת אביטל: להקים שעומד חדש למיפעל כוסית הרימה

 מורכב שיהיה גרעין־נח״ל, יהיה זה במיצפה־רמון. אמנויות
 יחידות־ 300 יוקמו במקום לאומנויות. בתי־ספר מבוגרי

דיור.
ס שימשו  נראה דיין. משה עם בשיחה שקוע כשהוא נראה הוא שבו תצלום לפני התעכבנו

 מי ונשאל בתערוכה, שהסתובב 14 בן ילד כי מאוד, פרס של פניו השתנו שמאז
 פנים בשום הצליח לא אך המפורסמת, הרטייה בעל דיין, משה את מייד זיהה בתמונה, האנשים שני הם

במפא׳י. ושאפתניים צעירים עסקנים שניהם היו התמונה, צולמה כאשר השני. האיש מי לזהות
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 נראה העולם, רחבי בכל הנפוץ טיים, האמריקאי השבועון של כצלם־מערכת שנים מזה העובד רובינגר,
 ביותר, המפורסמים מהתצלומים אחד לפני מזכיר״הכנסת) של אשתו יעקובסון, שולמית (ליד בתמונה

מפא״י. מראשי לבון, פינחס של ידו את לופת כשהוא מאחור, באדר יוחנן ח־כ־חרות נראה שבו
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 יצחק השני, הנשיא רעיית היתה ינאית רחל בירושלים. מפקד״חטיבה היה הרצוג כחבר־הכנסת. כיהן
יותר. הרבה כיום מרשים שהוא לו נאמר כאשר התנחם אך יפה, יותר היה שאז התלונן הילל בן־צבי.
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