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ל והכריז בחוצות קו מ הדוגמנית שם את בר
 שר־ של עוזרו ח, ירדן ■

 השבוע נעזר האנרגיודוהתשתיוו
 כדי חוקת, מפרשת בפסוקים
מג־ שבין הסיכסון־ את להבהיר

הצ שלא מרון, שרה הכנסת
ה בעד חברי־הליכוד עם ביעה

 הדתיים. חוקים
נ־ לא שפירא אברהם ■

 הראשון להתייעצויות. לרגל ליו
 שמיר, יצחק הממשלה, ראש היה

 בא אחריו בחום. ידו את שלחץ
את להסביר שניסה פרס, שימעון
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בצרותיו. שקוע היה נבון ויצחק אחר, ח"כ עם דיבר המצלמה) אל הגב משמאל, נחמקין(למעלה אריה

 דר־ אריה מישרד-הפנים, כ״ל
 מילוא. רוני לסגן־השר עי,

 (רוני הבשן מלך עוג .ויצא
 למילחמה עמו, וכל הוא מילוא),
 ויאמר דרעי). (אריה אדרעי
 אותו תרא אל (דרעי): אדוני

 אותו, נתתי בידך כי (מילוא),
עמו.״ כל ואת אותו

 יושב־ ,קוסמן חיים ח״כ ■
הס בכנסת, הליכוד סיעת ראש
 ו״חוק יהודי" חוק.מיהו כי ביר

 הש(ע>רה. חוט על יפלו ההמרה״
לחברת כמובן, היתה, והכוונה

 נכדו של ברית־המילה לטקס סע
 בכנסת הצבעה הסיבה: בבראזיל.

 שפירא יהודי״. .מיהו החוק על
 בכתובים, אימרה יש כי סיפר

 מארץ שנוסע מי שכל האומרת
סי רבים כסנדק, לשמש לארץ
 אמר, .עכשיו,״ להתעשר. כוייו

 זו.״ התעשרות ממני .נמנעה
 יושב* קופמן, חיים חבר־הכנסת

.הי לו: אמר הליכוד, סיעת ראש
 בטוחים כולם זה. בפירסום זהר

במה מופלג!״ עשיר כבר שאתה
 שפירא הקפיד הארוך הדיון לך

א־ עלו הכל אך במקומו. לשבת

המערך. עמדת

 התכנס האחרון בשבוע ■
 חב• בעתיד לדון כדי הקאבינט

 המיזרח־ירושלמית. רת־החשמל
 משה והתשתית, שר־האנרגיה,

 חברי־הקאבי- לפני הביא שחל,
 החברה. עתיד לגבי הצעה נט

 הסתפק לא ארנם משה השר
 לדעת ודרש שחל, של בהצעתו

 שחל: לו אמר החלופות. מהן
חלו עם לנו היה מספיק .מישה,

 בלביא, לא דנים לא כאן פות!
בשחל!״ ולא בכפיר לא

מח זכה האחרונים בימים ■
 ב־ בהישגים שרון אריאל נה

שה מועמד כל תנועת־החרות.
ה בית־הדין לרשימת שרון ציע

התק תנועת־החרות, של עליון
 ולוי שמיר מחנות הסיבה: בל.

 אשכנזים. של שמות רק נתנו
 מעיי- הם פעיליו שרוב שרון,

ש לרשימה העביר רות־הפיתוח,
ש יצא וכך מיזרחי, ממוצא מות
מ לחלל־האוויר שנזרק שם כל

זכה. שרון מחנה טעם
 הארץ שבעיתון קרה איך ■

 שימעון של תמונתו קישטה
 מוקדש שהיה מאמר סרס

 ממלא־ אשר הדורס העוף לפרס,
 נקרא ראש־הממשלה של מקומו

 קוראים חשבו תחילה שמו? על
 אך מתוחכמת, הלצה שזוהי רבים

 על הארץ התנצל היום למחרת
 מזכיר־המערכת, הסביר הטעות.
 אומנם למאמר לד: גירעון

 אך פרס־העוף. של תמונה צורפה
 ברגע איכשהו נעלם זה תצלום

 קרא התורני והעורך האחרון,
 של לו.תמונה להביא לארכיון

 לא התמונות על הממונה פרס״.
 לא לעוף, היא הכוונה כי ידע

לאיש.
 רכין יצחק שר־הביטחון ■

.מ שלו: הפילוסופיה את הסביר
 את להשביע יכול שאינך כיוון
 את שתשביע כך פעל הכל, רצון
עצמך.״ רצון
 חובב־ הוא רבץ כי הסתבר ■

 בביקוריו בעבר, מושבע. צילום
 צילם השונות, בארצות הרבים
 בעל והיה בצבע, תצלומים אלפי
לצ אהב במיוחד משוכלל. ציוד

 עיכב פעם ולא מפלי־מים, לם
 רישמיות, מישלחות כך בשל

 רבץ קפץ פעם בהן. חבר שהיה
 תנין להנציח כדי למים מסירה

 בקושי ורק פעור, היה שפיו ישן,
 לחזור המלווים אותו שיכנעו
לסירה.

 האלוף את רבץ הכיר איך ■
 נפצע בשעתו מיצנע? עמרם

 סגן־מישנה. רבין, של בן־אחותו
 בבית־החולים, לבקרו כשהלך

 מיצנע, שלו, המג״ד לידו שכב
 נכנס רבץ הוא. גם שנפצע
 המזוקן, הקצין עם לשיחה

 להעריכו למד השיחות ובמהלך
 גברה זו הערכה ויותר. יותר

 באגף־המיבצעים. מיצנע כשהיה
 באופן שימלא במי צורך כשהיה
 של העדין התפקיד את אחראי

 רבין, בו בחר פיקוד־המרכז אלוף
 תפקיד תחילה לו שייעד אף

אחר.
 מנ־ שהיה מי לסיד, יוסף ■
 א־ על סיפר רשות־השידור, כ״ל
בא לביקור שבאה הונגריה שה
 התגלה עימה שיחה כדי תוך רץ.

 יהודים, הם בעלה וגם היא שגם
 הקד במישטר היטב המשולבים

 אותה כששאל הקיים. מוניסטי
 שהם יודעים ילדיה גם אם לפיד

 בנה כי האשה השיבה יהודים,
 איו? .12 בן כשהיה זאת גילה

וסי הביתה הבן בא הימים באחד
 מסריח יהודי לנו יש ״אמא, פר:

 ״אתה האם: לו השיבה בכיתה!״
מס יהודים שני לכם יש טועה.
בכיתה!״ ריחים
הש יש פרץ יצחק לשר ■
ב בעיה לו יש אך יהודית, כלה
 לועזיות. במילים להשתמש בואו

 .יש בטלוויזיה: השבוע אמר כך
 היתה כוונתו דילמות״. שלוש
 מפני דילמה(אחת), שיש להגיד
אפשרו שלוש בין לבחור שיש
יות.

 שם לא הסרט לבימאי גם ■
במילים בשימוש בעיה יש זין

ש אמר אחר בשידור לועזיות.
 היצירה את להעביר היה תפקידו
 כוד שניה״. למדיה אחת .ממדיה

 ממד־ היצירה להעברת היתה נתו
בלטי היא, .מדיה״ למדיום. יום

 .מדיום״ של לשון־הרבים נית,
אחד.
 הזמרת של שהותה בזמן ■

 בארץ פרקם סמנטה האנגליה
 ישראלי, איש־ביטחון לה הוצמד

 הזמרת של שלומה על שהופקד
 פיני ששמו הגורילה, הסכסית.

 מיקצועית. הסבה עשה איתן,
 ימינו יד היה הקודם בגילגולו

 בחברת־התק־ מורד משה של
 על וממונה סי־בי־אס, ליטים

החברה. של קשרי״החוץ
 כמזכירה שנים חמש אחרי ■

 ארץ־ למען התנועה של הכללית
 קר־ זוהר החליטה יפה, ישראל

 ולהתמסר מפעילותה לפרוש תי
 לא עדיין אישיים. לעניינים

 אך מקומה, את ימלא מי נמסר
מט לגבי אופטימית עדיין קרתי

התנועה. רות
כ הטלוויזיה סרט הפקת ■

 לדרך. יוצאת בלילה גנבים
 הסופר של סיפרו פי על הסרט

ב העוסק קסטלר, ארתור
ב יוסרט ומיגדל, חומה תקופת

 התפקידים 100 ומתוך ארץ,
 ישראלים. על־ידי 95 אויישו
 היושב הישראלי השחקן דווקא

מוע שהיה דור, סבי בגרמניה,
 הראשיים, התפקידים לאחד מד

הכי בחברת לארץ הגיע ושאף
 סטורץ׳, ויליאם הגרמני מאי
בהפקה. כלשהו תפקיד קיבל לא

 ינק׳לה המיסבאה, בעל ■
 פרק הצעיר בנו את מלמד טל,

 את לקח ינק׳לה ביחסי־ציבור.
 לאולפני־ה־ ,13וד בן רונן, בנו

 ממני התוכנית לצילום טלוויזיה
 סמנטה האנגליה הזמרת מני.

 ר התוכנית, אורחת היתה פוקס
האור בחברת להצטלם ניאותה

 להיצמד בבנו האיץ ינק׳לה חים.
שינ מהצלמים וביקש לכוכבת,

הרגע. את ציחו
 רשת של הראשי הקניין ■

 עצמו מצא לטקסטיל כל ההיפר
 לערד, כשהגיעה קטנה בבעיה

ונו תצוגת־אופנה, עריכת לשם
 הדוגמנית של ששמה לדעת כח

 בטעות הושמט בן־־עמי תמי
 בחוצותיה־ שנתלו מהפוסטרים

 לכוח־המשי- מודע כשהוא יעיר.
 המפורסמת, הדוגמנית של כה

 נייד רמקול לקח היסס, לא הוא
 כשהוא ערה בחוצות והסתובב

ל בן־עמי של בואה על מכריז
נאב כבר מכן לאחר שעה ערר.

הי מקומות על אנשים מאות קו
באולם. שיבה
 היתה דווידסקו אירים ■

 בתל- מאוד ידועה נערת־זוהר
 מודעות־פר־ קישטו פניה אביב.
התפר היא וטורי־רכילות. סומת
 עם שלה המפורסם ברומן סמה

 נודע שנים לפני גלר. אורי
 הפיסי ומצבה נרקומנית, שהיא

 שהיא מסתבר אך ביותר. הידרדר
 ובעזרת חזק, בכוח־רצון ניחנה

עב בני־מישפחתה של עידודם
 לה שאיפשר טיפול־גמילה, רה

 כיום נורמלית. לפעילות לחזור
די כמתווכת דווידסקו עובדת

 אביה, של במישרד ועסקים רות
 נד־ איש דווידסקו, שמואל
ל״ן־ותיק.

 וצלמים עיתונאי־מסיבות ■
שנק הזאת, במסיבה שם, היו לא

 פאר- דאנס גארדן .מידנייט ראה
 עורך־ האחרון. השישי ביום טי״,
ארי ואשתו גניגר עמי הדין
שמס־ לגן־הענקי הזמינו אלה
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