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 כיתפי על אחד - וחוסיין שמיר של ועידת־פיסגה
נשכחות. לטייטלמן מזכירות חושפניות עדויות השני.

 לישראל. הכספי הסיוע את סיק
 קצת זה שקיבל? התשובה מהי

קשה.
 מדוע עוד נשאל ורטהיימר ■
ה לשר״האוצר מטלפן אינו ש  מ

ם, סי  לרכוש ליוזמתו בקשר ני
ה בית־שמש. מנועי מיפעל את

ממ שהוא השיב מנהריה תעשיין
מני לטלפון וחצי שנה מזה תין

 להגיע בושש שזה ומכיוון סים,
להאמין. חדל הוא —.

 לראות ניתן אלה בימים ■
ה את שונים חברתיים באירועים

 בר״ מיכאל וחבר־הכנסת סופר
סיפ מאושר. קורן כשהוא זוהר,

 ב־ לאור יצא האלמוני החייל רו
 בביקורות וזוכה ארצות־הברית,

 במילחמת עוסק הספר חיוביות.
 המוסריות והשלכותיה ויאט־נאם

 לא הוא האמריקאית. החברה על
 כשנשאל לעברית. עדיין תורגם
 ספר בתירגום טעם יש אם הסופר

 טען הוא אמריקאית, בבעיה הדן
 הקבלות בו ימצא ישראלי שכל

למילחמת־לבנון.
 בתל־אביב הגלריות באחת ■
 מאיר בין פוליטי עימות נערך

 מקרני- מוזם צבי לבין פעיל
 היה אמור האירוע את שומרון.
 יומיים לונדון. ירון להנחות

 טילפן שנקבע התאריך לפני
 לו והודיע לבעל־הגלריה לונדון

התחיי בגלל להגיע, יכול שלא
או הלימודית. לטלוויזיה בויות

 חברת־הכנ־ של בנה אלוני, די
 המנהל אלוני, שולמית סת
 הפעם שזאת טוען המקום, את

הש את מבטל שלונדון השניה
שבועיים. תוך תתפותו

פרק בן־שחר, אהרון ■
ה טייטלמן, אהרון של ליטו

סי מיני, שוחד בעבירות מואשם
 ה־ אגב חזר, כיצד השבוע פר

 העדויות לימי־נעוריו. מישפט,
 כך המתלוננות, של החושפניות

כש נשכחות. לו מזכירות סיפר,
כהוגן. הסמיק זאת, אמר
 ב־ השתתף ניצן שלמה ■

 המרואיינות אחת ערב־ראיונות.
ני אמה. בחברת הגיעה האחרות

 שהוריו והתוודה האם אל ניגש צן
 למופע אליו התלוו לא מעולם

 דתיים. שהם מפני בליל־שבת,
 שם חיפה, באיזור התקיים המופע

ניצן. של מישפחתו מתגוררת

 קריין ספרא, ■יחיאל
 ברשות־השידור, טעמי־המיקרא

 המחלק שומר־מיצוות, יהודי הוא
ועי למידה תפילות, בין יומו את
בעי כשקרא בחידודי־לשון. סוק
לוועידת־פיסגה אפשרות על תון

ש ספרא, אמר הרבני, בית־הדין
ורב דת בענייני הבנתו למרות

 את להבין מצליח הוא אין נות,
 בצבא, היה לא שמעולם הרב
 שמעולם עיניים, שתי לו שיש

בנהלל וגם בחתיכות, מסתכל לא

ך 1111  נראה מיפלגת־העגודה, ומזכ״ל חבר״הבנסת 1ך 11ך
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 מאווירת מאוכזב שהוא וסיפר המדרגות, על ישב הוא ציוני.

 עסוקים היו הצירים מרבית לדבריו, הערב. את שאפפה העסקנות
באמת. החשובים בנושאים לעסוק תחת הכיסאות, על במילחמה

׳ט יצחק ראש־הממשלה בין
 אמר הוא חוסיין, למלך מיר

שתי היחידה שוועידת־הפיסגה
 שבה פגישה היא השניים בין תכן

השני. כיתפי על יעמוד האחד
 הרב של מועמדותו על ■
ב דיין לתפקיד בצרי דויד

 רוצה הוא זאת ובכל גר, אינו
דיין. להיות
 ורטהיי״ סטך התעשיין ■
 כיצד בערב־ראיונות סיפר מר
האמרי שר־החוץ אל בכתב פנה
 ממנו וביקש שולץ ג׳ורג׳ קאי
להפ־ — יותר ולא פחות לא —
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במדגסקאר. מוקה בעלה, עם שנים כמה ששהתה אחרי בירושלים, שופטת״שלום היא דליה וסיגל.

 פסטי־ ונשלם שתם אחרי ■
האחרו והשרידים בל־סטלונה,

 סיל" של הפקת־הענק של נים
ה את נטשו סטלונה ווסטר

 ־נ,1 חברת איש החליט ארץ,
 להפקה), השרותים את (שנתנה
 השעה שהגיעה קול, איציק

 ימים לשלושה נסע הוא לנוח.
בכו לשוב כדי בדרום, למועדון

 הבאות להפקות מחודשים חות
השני. הערוץ לקראת ולהכנות

 ביחד זהרו הם המירקע על ■
 כ־ ונראו אדום־שחור בצבעים

 שרי השחקנית אולם צמד־חמד.
 דידי והפיזמונאי צוריאל

ה להקלטת הגיעו לא מנוסי
מנו משהגיע ביחד. סמני תוכנית

 חולצה שחורים, מכנסיים — סי
 שחור, וכובע־מיצחיה אדומה

 שבאה צוריאל, את לשלום בירך
 אדומה בחולצה שחורה, בחצאית

ה עורכי שחור. ובכובע־מיצחיה
יח השניים את הושיבו תוכנית

המצלמות. את בהם ומיקרו דיו
 רעיית פיקרינג, אלים ■

פוע בארץ, האמריקאי השגריר
 מוכות. לנשים לסייע כדי לת

 חסותה את פרשה שעבר בשבוע
 הכנסותיו שכל נוצץ, אירוע על

נא פיקרינג זאת. למטרה יועדו
 נידבה ואף מרגש, נאום שם מה

הח האופנאי של תצוגת־אופנה
 הספר של שרותיו ואת עליה ביב

שלה. הצמוד
בנו אליעז, אורי הפסל ■

 שנחשב טמיר, ■שלמה
 בעולם הגדולים המומחים כאחד

נמ כימי, בתהליך מים להעשרת
 1* בנסיעות השנה ימות במרבית צא

 פוקד הוא ישראל את עיסקיות.
ש טמיר, בשנה. אחדות פעמים

והמ ידע ממכירת רב הון עשה
ב הגיע עיסוקו, בתחום צאות

 בתחום לתערוכה ארצה מפתיע
 ביקורו לפשר כשנשאל הכימיה.
 מקווה שהוא השיב החטוף,
 ליהודים למכור יצליח שהפעם

 במשך ממנו רוכשים שהגויים מה
שנים.

 טופז דודו הבדרן־שחקן ■
 | ידידים בחברת פרטי אירוע חגג

 אותו שאל מהם אחד קרובים.
 * לצידו היושבת הבחורה האם

 שהוא היפה הסוודר את לו סרגה
 אמר לו האופייני בהומור לובש.

 אבל אותו, סרגה לא שהיא טופז
 היפה אותו. תפרום לבטח היא

 הבריחה, את אהבה לא שלצידו
 לשכוח יכול שהוא לבררן ואמרה

מהעניין.
 הישראלי כוכב־הקולנוע ■

 בסרט שהתפרסם זוהר, איקה
 את להרחיב החליט זין, שם לא

מז את ולנסות שיטחי־פעילותו
כ וההנחייה. העריכה בתחום לו

לע החליט הוא ראשון פרוייקט
!י אלה התוכנית את ולהנחות רוך

בן־דרור מרדכי עם ח״ך ם ה
 המכביה מיוזמי שהיה ,90ה־ בן

זוהר החופשיים. הבונים ונשיא

 אירועי את לסקר שבאה הטלוויזיה כתבתמורג תמו
בימת״הכ* מאחורי נתקעה הציוני, הקונגרס

ל איפשרה ושלא מסביב שעמדה המאבטחים, חגורת בגלל בוד
 מורג הרגיל. לפתח־היציאה מבעד המקום את לעזוב מוזמנים
 לה עזר והוא מרחב, שרגא צלם־הטלוויזיה של עזרתו את ביקשה
לשולחן. מעל אותה ומעביר ידיו בשתי אותה מרים כשהוא לרדת,

 אלי־ רפאל המנוח המשורר של
 עשרות את להציג החליט עז,

 מיסה־ במיסגרת שלו פסלי־העץ
 תערוכה ערך שלא אליעז, רית.
 למצוקה נקלע שנים, תשע מזה

 שלו הרבים והחברים כספית,
 לעזור נחלצו תמי אשתו ושל

 הוא מעץ העשויים לפסלים להם.
״פסלי־אלילים־מעץ״. קורא

פולי אישיות עם שנפגש מספר
 בן־ שאם לו שאמרה בכירה, טית

פולי בקאריירה בוחר היה דרור
 ל־ בוודאי מגיע היה הוא טית,

ביותר. הרמה מישרה
הבי שבעולם חדש מושג ■

 — הכזתנה מועדון — בארץ לוי
 ברחוב מפואר, מועדון־מישחקים

שבו במקום בתל־אביב, בן־יהודה
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