
 טרנס־ טיסות מעבירים איך * התהילה חולפת כך
1אחי1 אס־חצירא ★ מירבית? בנוחיות אטלנטיות

 ניצל ארנס משה השר ■
בארצות־הברית(לצו שהותו את
 לפגישה לליכוד), כספים גיוס רך
 בניו־ השוהה בתו רדתי, עם

יורק.
 טרנס־ טיסות עוברים איך ■

 מירבית? בנוחיות אטלנטיות
 נתניהו, (״ביבי״) לבנימין

לצו באוויר רבות שעות שעשה
 פא־ יש לליכוד, כספים גיוס רך

 במחלקת־העס־ הטס ביבי, טנט:
לשלו לשותפו לפנות נוהג קים,
 האמצעי (המושב המושבים שת
מו בבקשה זאת) במחלקה ריק
כך הריצפה..." את לי ״תן זרה:

 ,במעשנים׳.״ תשיב מעשנים,
 ההסתה שבתקופת מפני מדוע?

 סיכוי יש העישון, נגד הפרועה
 מושבים שלושה למצוא יותר רב

המעשנים. בחלקת פנויים
 בבית־ נרשם אגב, נתניהו, ■

 בשם בניו־יורק, שהה שבו המלון,
 בבית־המ־ מטעמי־ביטחון. אחר,

 עד ביטחונו, על כל־כך שמרו לון
 בשמו עימו לדבר כשביקשו שגם

 ״זה פקיר־הקבלה: הבהיר החדש,
ישראל?" מטעם שגריר פה שהיה
 אהדלן חבר־הכנסת ■

אח מפגר שאינו אבו־חצירא,
עבור באיסוף־כספים נתניהו רי

הו נראה נוטף־זיעה איש ■
 מבט במנהטן. נורא ביום־חום לך

 הסיעו הזה האיש שאת גילה נוסף
מט במכוניות הלא־רחוק בעבר

 בניו־ הישראלית הקונסוליה עם
 שמו־ אליעזר זה היה יורק.
 מישרד־החינוך־וה־ מנכ״ל אלי,

 לה חולפת כך לשעבר. תרבות
תהילה.

 הריצפה, על ביבי לו מתכרבל
המו בשלושת זוכה שכנו ואילו
באושר. ישנים וכולם שבים,
ממאר סתיו, לגרשון ■

 הליכוד של הכספים איסוף גני
 לא פאטנט יש בארצות־הברית,

או ״כששואלים מתוחכם: פחות
בח לשבת מעוניין אתה אם תך
הלא־ בחלק או המעשנים לק

 בניו־ לחנות־יוקרה נכנס הליכוד,
 ונעול בג׳ינס לבוש כשהוא יורק,

 אליו ניגשו מייד בנעלי־ספורט.
 לו ואמרו מסמיקות נשים שתי

מתלב ״אנחנו בעברית: במבוכה
 אתה..." לא או אתה, זה אם טות
 בקוצר־ הח״ב פלט אחיו," ״אני
 אחת של פניה אורו ״זהו,״ רוח.

חתיך יותר הרבה ״אתה הנשים,

כן ועל ההיא", המילחמה ״בגלל הסרט גיבורי היו ואשתו פוליקר יהודה של אביופוריקו דקו

 בירנבאום וגנז פוליקר שגם לכך לב שמו רבים ובעלה. גילעד, יעקב התמלילן של אמו (למטה), בירנבאום
נרגשות. בתגובות אותם זיכתה בסרט והלינה זיקו של הופעתם בצילומים. מאשר אחרת בחיים נראים

קאפא. של התערוכה בפתיחת החריגות האורחות אחת היתה הננסיתוסטהיימו חת
 דיברה לענייני־מין, כמומחית האמריקאית בטלוויזיה המופיעה וסטהיימר,

מיןז״ בעיות לך יש ״מה, מייד: שנשאל להט, שלמה ועם קדישאי(מימין) יחיאל בגין, מנחם של מזכירו עם

 פחות נראה הוא בטלוויזיה ממנו:
ממך:״ טוב

 אמיתית? ידידות מהי ■
 ניו־ מדינת מושל קומו, מריו
 כבמה נכבדות בו שדיברו יורק,
 מטעם לנשיאות אפשרי עמד

 ביבי של ידיד הוא הדמוקרטים,
 בעיצומה שעבר, בשבוע נתניהו.

 טילפן ועידת־הדמוקרטים, של
השו השניים של ישראלי למכר

 הגעתי ״רק ואמר: בניו־יורק הה
 כמה על לחתום שלי למישרד

 אני לוועידה. שב ואני מיסמכים,
את זה פיספסנו ואני שביבי מבין

 המיזכר את קיבל הוא האם זה.
 מאמר לו שלחתי לו? ששלחתי
 איך ושסוקר עליו פה שפורסם

 לכוכב. קצר, כה בזמן הפך, הוא
 את קיבל הוא אם מושג לך יש

זה?"
הד לוועידה מיהר עוד מי ■

ה שלום, ליליאן מוקרטית?
 כתומכת הידועה מיליונרית,

 וירידתם באבו־חצירא הנלהבת
 הסוערת ליליאן ומי. המי כל של

 שם ממארוקו, במוצאי־שבת שבה
 לכבוד המלך כאורחת בילתה

 שעות כמה אחרי יום־הולדתו.
על ואריזה, פריקה של עצבניות

 בררך הפעם — למטוס שוב תה
הוו התקיימה שבה לאטלאנטה,

מוש תומכת היא ליליאן עידה.
דוקאקיס. מייקל של בעת
 לאירועים המוזמנים יש ■

 ולבסוף מיפלגת־העבודה, של
 הליכוד. במחוזות עצמם מוצאים
 הוזמנה ארבל נאווה הזמרת

 בח־ חיל־האוויר בבסיס להופעה
שד בעיירה מכן ולאחר צרים,
הזמ המערך. פעילי לכנס רות,
בדר לבדה לנהוג המרבה רת,
אקדחה, את עימה לקחה כים,

 באחד לדרך. ויצאה ברטה, מסוג
 טעתה היא הדרומיים הצמתים

 בפתח עצמה את ומצאה בדרך,
 אריאל של השיקמים חוות

 מאנשים קצר הסבר אחרי שרון.
 דרך־המלר על עלתה היא באיזור
בשלום. ליעדה והגיעה

 קצין־ נפסו, עיזאת ■
 כבר שמע בכלא, שישב צה״ל
 חיצוני דימיון שקיים פעמים כמה
 באחרונה דיין. אסי לבין בינו
 דיין, מרות גם זה את שמע הוא
 בכפרו ביקרה דיין אסי. של אמו
 את פגשה כפר־קמא, נפסו, של

 באמת ״אעה לו: ואמרה עיזאת
 לו הראתה היא לאסי!" דומה

 אסי, של עימד(* שהביאה תמונות
 עיזאת שלהן שנים, 10כ־ מלפני
יותר. עוד דומה
 שכאשר לנפסו סיפרה דיין ■
 בערב בטלוויזיה הופיע הוא

 המירקע, מול ישבה היא חדש,
 והי־ אותו ראתה מישקפיה, ללא
 עד מתראיין, שאסי בטוחה תה

המישק^יים. את שהרכיבה
 דימיון: אותו בעניין ועוד ■

 חבר עם נפסו נכנס לא־מזמן
בעל־המקום בהרצליה. למיסערה

 התערוכה בפתיחת האורחים אחד היהשמיו שלמה
 את שמצא קאפא, רוברט צילומי של

 שמיר, מטה. של בהתייעצות שמיר את צילם קאפא בתצלום. עצמו
 של החביבים המפקדים אחד היה הבריטי, בצבא לכן קודם ששירת

 ותיקי פני על הבריטי הצבא ותיקי את שהעדיף בן״גוריון, דויד
 לטרון, על הקרב על ניצח ,7 חטיבה כמפקד התמנה שמיר ההגנה.
חיל-האוויר. וכמפקד חיל־הים כמפקד התמנה מכן ולאחר
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