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 ★ לעיתמאיס לא - ארשה ★ המנצח שר חיי־המין

שרצים ליד לא כיפה ★ להרזייה שיטה ושד
 שטרן יז־סל׳ה ■הצייר

הצ של תערוכתו לפתיחת הגיע
 בירושלים נמרי שאול ייר

 הרטרוספק־ התערוכה על ודיבר
 40 לציון עורך שהוא טיבית
שב סיפר הוא פעילותו. שנות

 סיפרו את במתנה קיבל אחרונה
המו ידידו, של האוסו־ביוגרפי

 ברנשטיין, ליאונרד סיקאי
 הגילויים בגלל סנסציה שעורר
 של חיי־המין על שבו הרבים

התק הספר קריאת אחרי המנצח.
לו: ואמר ידידו עם הצייר שר

שה התבשר הוא בשלישית הגיע
 ברית־ טקס אחרי יום נולד. נכד

- לפרנקפורט. המריא הוא המילה

 שימחה אבי-הפצועים ■
 ידידים, בחברת ישב הולצברג

 שגריר בן־נתן, אשר ביניהם
 במיסע־ ,לשעבר בצרפת ישראל

האו כשהוגש ידועה. דת־דגים
 שעל הכיפה את הסיר הוא כל,

 כששאל בכיסו. אותה ושם ראשו
 ידידו, שהוא המיסערן, אותו
השיב זאת, עושה הוא מדוע

 הסבירו המארחים שלו. מוצלח
 עד חיכה הוא השר כבוד שמפאת

 למרות המקום, את יעזוב שהשר
 את הציג לא נתן שהוא שבקטע

שלילית. בצורה השר

 החדש שגרירה כשנשאל ■
 אשדרד בישראל. בראזיל של
אם דה־אוליסאה, פינטו בל
 את מחמיץ שהוא מרגיש הוא אין

 השיב בריו־דה-ז׳נירו, הקרנבל
כל סיבה בגלל בעיקר בשלילה,

בש־ שהמחירים טוען הוא כלית.
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 איפשר לתעבורה בבית״המישפט השוחד בפרשת המעורב התעבורה שופט
בתל־אביב, לתעבורה בבית״המישפט בלישכתו לצלמו צלמי״עיתונות לארבעה

 והיכו לצלמו, ניסו כשאלה צלמי״עיתונות, על על״ידו, שהועסקו ביריונים, התנפלו ימים כמה שלפני אחרי
בר-דיין. השופט את מצלם הביריונים, בידי שהוכה (משמאל), חדשות צלם הזאב, אבי בתמונה: אותם.

ברדיין יעקב
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 כל את שעשית כותב אתה ״מה
 הרי שנה? 50ב־ האלה הדברים

 ביום זאת לעשות מסוגל אתה
אחד:״
ובני־מישפח־ גולן מנחם ■

 ברית־ את בתל־אביב חגגו תו
 ניר, השלישי, נכדו של המילה

ובע רות הבכירה בתו של בנה
 כי סיפר גולן קוטר. פרץ לה

הוז הוא האחרון השבוע במהלך
 כדי ארצה, פעמים שלוש עק

 נכדו. בהולדת בארץ נוכח להיות
כש־ ורק לבוא, איחרה הלידה אך

 אינם וחבריו שמאחר הולצברג,
 רוצה הוא אין כשר, אוכלים
 אי־ להם ולגרום אותם להביך
 שרצים אוכלים כשהם נוחות

 הול־ שומר״מסורת. אדם בחברת
 בסלט- הסתפק עצמו צברג

ירקות.
 צפיר טוביה החקיין־שחקן ■

אור שבין במסיבה הופעה נתן
 שר-החינוו־והתרבות היה חיה

 אישים חיקה הוא נבון. יצחק
 אחרי ספורות ודקות שונים,
חיקוי גם נתן הוא השר של צאתו

הוזמן לא הידיד
 חאמריקאי, ירחון־הערווה

 מיקרה על מספר פנטהאוז,
ם לנשיא שקרה לא־נעים  חיי

 בארצות- ביקורו בעת הרצוג
 האחרון. בנובמבר הברית

 הממלכתית לארוחת־הערב
 על מכובדים הוזמנו לכבודו

 לנשיא קפדנית. רשימה פי
 מקומות. 14 הוקצו עצמו
 חשובים תורמים כמה אולם

תב הרפובליקאית למיפלגה
 כן ועל לעצמם, מקומות עו

 מהרצוג המארגנים ביקשו
 מקומות. כמה להם להחזיר

 לא זאת בכל סירב. הרצוג
הוותי מידידיו אחד נהנה:

 פאט־ הסנאטור ביותר, קים
 הוזמו. לא מויניהאן, ריק

 ראש היה מויניהאן ״פאט״
 ב־ האמריקאית המישלחת

 שם כיהן הרצוג כאשר או״ם,
הישרא- המישלחת כראש

בפנטהאוז ״הרצוג״
ויתר לא

 ירחון־העתוה הוסיף פוליטית רכילות של זה לקטע ליוד
דווקא. פרט שימעון של אלא הרצוג, של לא - תצלום

 שחקים, מרקיעי הם בוע־הקרנבל
 מוטב כמותו אוהב־חיים ולאדם
מהקרנבל. רחוק יהיה שהוא
 של אשתו רבץ, לאה ■

 בעיקבות הולכת שר־הביטחון,
 צאת לכבוד במסיבה רגן. ננבי
 אמרה היא אשת: הזמן כל ספרה

 שנמצא ״מי הבא: המישפט את
הז לו יש רבין יצחק של לצידו

 ומעורבות שותפות להרגיש כות
מעשיו." בכל

 היה אגב יעקב האמן ■
 הזמרים של דיוקן לצייר אמור

ארזי וירדנה גאון יהורב
 ידועה. תל־אביבית במיסעדה
 עיתונאים שגם לארזי כשנודע

 הודיעה היא לאירוע, הוזמנו
 גאון בואה. את מבטלת שהיא

 והזמין המצב את להציל החליט
 לארוחה לביתו, החבורה כל את

 הממלכה נציגי ללא משותפת,
השביעית.

 בניו־יורק העיתונות נספח ■
 על למד בינה, (״בובי״וברוך
 להסביר לנסות מסוכן כמה בשרו

 יצא הוא אלה. בימים ישראל את
 מדינת בצפון בסירקוז, להרצאה
 החליק למלון וכשחזר ניו־יורק,

 אולי ידו. את ושבר הקרח על
 המצב בגלל ואולי משום־כך,

הישר ההסברה מבחינת החמור
 את מישרד״החוץ גייס אלית,

 של לעבודה רפפורט עזריה
 מיוחד כנספח־עיתונות חודשיים
 רפ־ באמריקה. ישראל להסברת

 נספח־עיתונות בעבר היה פורט
 ביותר כמוצלח ונחשב בניו־יורק,

 מתכוון אינו רפפורט בשעתו.
 במילחמה תפקידו את למלא
 ישראל על המתפרסם בחומר

 אחר, חומר בחדרת אלא ממילא,
לעיתונות. יותר, חיובי

 דה־לו־ וארט אביטל ■
 זילזי־נ״ט המועדון בעלי גוב,

 יעילה שיטה המציאו בניו־יורק,
 להרז־ המועמד להרזייה: ביותר

 צד בידי דולר 1000 מפקיד ייה
 מישקל להוריד ומתחייב אחר

 יעשה אם קצוב. זמן תוך מסרים
 אם בחזרה. כספו את יקבל זאת,
 בדד למאיר יינתן הכסף לאו,
נא.

 שמיר עמירם ■הצייר
מפר רפפורט, ברוך כי אמר
 לשימעון הצעת־השוחד שת

מה הידוע הרפפורט הוא פרט,
 אקספזרט־אימפורט־רפ־ פסוק

רט.1פ
 של גרושתו אדרי, ג׳ואן ■

 נזכרה אדרי, רפי חבר־הכנסת
 שהתלוצצו חברים, בחוג השבוע

 בעניין אדרי של הצעתו על
 שקל הוא שבעבר שירי־מולדת,

 — יותר עוד מקורית הצעה
 ג׳ואן נשים. שתי לשאת היתר
 הרעיון אם פירטה לא אדרי

כמהתלה. או ברצינות אז הועלה
 אין 18ו־ 12 שבין ״בגיל ■

ביו היפות השנים אלה בעיות!
טלי בוודאות הצהירה כך תר:״

 טלי, .14ה־ בת בן־אליעזר,
 וחבר־הכנסת דולי של בתם

 סיפרה בן־אליעזר, בנימין
 במדע להיעזר צורך לה אין מדוע

ש מפני פשוט — האסטרולוגיה
 מתעסקת אמה בעיות. כל לה אין

באסטרולוגיה.
די ראובן הפירסומאי ■
 במיס־ הסועדים עם הנמנה מר,
 הגה שישי, בימי אוליספיה עדת

 כרטיסי־חבר, הכין הוא רעיון:
המאכל לחברי״הכבוד, וחילקם

 בימי־שישי. המיסעדה את סים
 את קיבל ביותר הרבה בגאווה

 פר־ משה דווקא כרטיס־החבר
המיסעדה. מבעלי נסים,

 כאילו לשמועות בניגוד ■
יה שי שנחמן הכל על מוסכם

וכא אם השני, הערוץ מנכ״ל יה
 של שמו באחרונה הועלה שר,

 צמח, יופי — נוסף מועמד
 צמח, הראשון. הערוץ מנהל סגן

 מנהל־ לכס בדרך קרבות ששבע
 שם והנחשב הטלוויזיה־הכללית,

 מוכן אינו החזק, כאיש כיום
 למירוץ. להיכנס כדי להתאמץ

ושוב. שוב שמו מועלה זאת בכל

 עליו, והממונה צמח אגב, ■
 השבוע ייפגשו פורת, אורי

הטל מנהל עם במונטה־קרלו
 פער. טוביה לשעבר וויזיה

 במיסגרת שם ישהו השלושה כל
השנ פסטיבל־סרטי־הטלוויזיה

 לאחת כיום המייעץ סער, תי.
 הזיכיונות על המתחרות החברות

 ויתר כמעט בכבלים, לטלוויזיה
 בכל המפתה. מונטה־קרלו על

 עבורו נמצא לא הנסיכות רחבי
 במלונות התפוסה מקום־לינה.

 סער התפשר לבסוף מלאה. היתה
סמוכה. בעיירה מקום והזמין

 האחות פולארד, ■קרול
 שבה פולארד, ג׳ונתן של

 מעודדת כשהיא לארצות־הברית
בישר הקצרצר מביקורה מאוד

 מחודשת תיקווה שנטעה עד אל,
הח שניה, במחשבה במישפחתה.

 לבטל מישפחת־פולארד ליטה
 בקשר רעש לעורר תוכיותיה את

 לפעילות ולשוב הכלוא, לזוג
שקטה.

בז האחרון, החמישי ביום ■
 ישראל פרט, שיטימעון מן

והת ישבו ברעב ועוזי קיבר
במרכז ברעם של בחדרו דיינו

 אם לברר כדי מיפלגת־העבודה,
התנ מתפטר, לא או מתפטר הוא
הס בחדר כך על הימורים הלו
 פעילה חברה רון, רונית מוך.

 בוודאי שברעס טענה במיפלגה,
והת ויתפטר, איומו את יממש
 לארוחת־צה־ הזמנה על ערבה
 הד״ר אחרת, פעילה עם ריים

 הוד שפירא־ליבאי. ניצה
 לרונית, הספיקה לא אחת ערבות

 אברהב עם גם התערבה והיא
 תיאלץ היא עכשיו כץ־עת.

ארוחות־צהריים. שתי לממן

 לא־ שהתפרסמה מודעה ■
אינדי תוכנית על בעיתון, מכבר

בהת עישון להפסקת ווידואלית
 מיספר־הטל־ את ציינה כתבות,

 לרר. טוביה הר״ר של פון
 ותחת טעות, חלה במודעה אולם

 נכתבה תל־אביב של הקידומת
 אנשים ירושלים. של הקידומת

 מדוע הבינו ולא התקשרו, רבים
 ובתשובה בבדיחה נענים הם

 לרר הד״ר כאשר שלא־לעניין.
 הירושלמי, המיספר עם התקשר

 הרב, בלוי. עמרב הרב לו ענה
במילים הפונים למרבית שענה
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 בר-המיצווה טקס את שחגג ברק, מדויד 111^ 111 11 111\

 20 במשך שימשה ברק, דויד של סבתו זרגוג, רחל בתל״אביב. שלו
 ילדיו. בארבעת וטיפלה בהרצליה, בבית־הנשיא כסוכנת-בית שנה
 ולמסורת הנשיאותית לשושלת הנאמנה פנינה, ברק, דויד של אמו

בבית־הנשיא. כשמרטפית בימי־נעוריה שימשה המישפחתית,
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