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ם של הגסטרונומיוד^ ההעדפות  וח״כים ודכי

מילוא רוני את הבין לא הקב״ה ★ לעתיד
 על הכועסים יש כמערך ■
 התפטרותו שאחרי ביילי[, יוסי

 של המדיני המנכ״ל ממישרד
מכו וקיבל, דרש, מישרד־החוץ

 הוא ״למה ונהג. מפוארת נית
 ב־ חברים שואלים נהג?" צייר

 צעיר, בחור הוא ״הרי מיפלגה,
 לא זה ואם בעצמו. לנהוג ויכול

כמו מתיישב תמיד הוא מספיק,
 יותר להיראות כדי האחורי, שב

 נשמע וייצמן עזר מכובד."
 הכריח סרס ״שימעון מתלונן:

 ונהג מכונית על לחתום אותי
לביילין."

שנער במסיבת־קוקטייל, ■
 חוג על־ידי שעבר בשבוע כה

 עו־ פתיחת לכבוד הבימה ידידי
 נשמע תשמ״ט, נת־התיאטרון

מח לאחד אומר מודעי יצחק
 באתי לי... היה יום ״איזה בריו:

 הם הדתיים. עם מפגישה עכשיו
מפעי השכל, את לנו משגעים

 אקח אני אבל לחץ. עלינו לים
 אני זה על תיק־האוצר. את בסוף

אוותר!" לא
 חנן הפוליטי הפרשן ■

 להיפגש פעם מדי נוהג קריסטל
 וחב־ שרים עם לארוחות־צהריים

 תיכנן כאשר באחרונה, רי־כנסת.
 ארנם, משח השר עם פגישה
 ביננשטוק, לאילנה צילצל

ש לה אמר ארנס, של מזכירתו
 כנו־ סיסעדות ארבע מציע הוא

 אולינד טריאנה, — קום־פגישה
 התיקזוה, שיפודי או לוטוס פיה.

 ביננ־ אחת. לבחור ממנה וביקש
במ בו החליטה התימניה שטוק
 התיקווה. בשיפור׳ תיפגשו קום:

להי העדיף אגב, מודעי, יצחק
 בטריאנה, קריסטל עם פגש

 בלו־ נתניהו ו״ביבי״) ובנימין
טוס.
רובינשטיין אמנון ■

 כמיס־ ברדיו דיבר כאשר הזכיר,
 ר־ את תעמולת־הבחירות, גרת

 נמלים אמר הוא שות״הנמלים.
לו שצריך כפי תחת קמוצה), (מ׳

 ציפורה צרויה). נמלים(מ׳ מר:
ה של יועצת־הלשון שפירא,

 ולא האזינה, התל־אביבי, רדיו
 כר, זה אם השגיאה. את אהבה
 הולכת אני לחבר־לעבורה, אמרה
נמלים. נגד תרסיס לחפש
טמיר דויד הפירסומאי ■

 לא למה מבין אינו שהוא אומר
 שעבר בשבוע כאן. לפרגן יכולים

 שמועה שיש אנשים מכמה שמע
 שותפו עם מסוכסך שהוא בעיר
 לו שאין טוען טמיר כהן. רוני
 ולמה, השמועה צצה מהיכן מושג

 טוב!״ רק ״אצלנו ואומר:
 מחלקת־הקריינים מנהל ■

 טל, ליאור התל־אביבי, ברדיו
 כאשר הרדיו אנשי את הדהים

הבחי יום למחרת לעבודה, הגיע

 כיפה מקשטת ראשו כשאת רות,
 יותר עוד נדהמו הם שחורה.
 בסופו או בתחילתו אמר, כאשר

 ירצה ״אם שני: מישפט כל של
 כגבר הידוע טל, כאשר השם".

 עיתונאית על-ידי נשאל חילוני,
 בצורה הגיב הוא הכיפה, בעניין

לד מסרב שהוא אמר תוקפנית,
 לדוברת אותה והיפנה כך, על בר

הרדיו.
 יותר טוב פרם ״שימעון ■

 יועץ־התיק־ טוען ביחסי־ציבור,"
שבועות רימון. צבי שורת

 רימון שלח הבחירות לפני אחדים
 שמיר וליצחק פרס לשימעון

ב ׳חס־־ציבור, החדש סיפרו את
הבחי לפני שבוע מיכתב. צירוף

 אישי מיכתב קיבל הוא רות
 כמה בכתב־ידו שכתב מפרס,

 התייחסות והוסיף מילות־תודה,
 של מלישכתו הספר. לתוכן
 הגיע, לא זאת, לעומת שמיר,

 אף מאז, שעבר החודש במהלך
קבלת את המאשר מיכתב לא

 בשעת הבחירות, ביום ■
 סגן־השר נסע אחר־הצהריים,

מכי לאור־יהודה, מילוא רוני
 אחוז־הצבעה על דיווח שקיבל וון

 בסניף ביקר מילוא למדי. נמוך
 אורי עוזרו עם יחד המיפלגה,

ש חובש־הכיפה ידידו שור,
ש אחרי ונהגו. ביטרמן, אול
 יצאה הפעילים, את לדרבן סיים

 הציע בדרך מהעיירה. החבורה
 ״בואו ספונטני: באופן מילוא
 הם בכותל." פתק לשים ניסע

לא למילוא אבל לכותל, ,הג״יעו

 מישאלתו. את לרשום מה על היה
 פתקי־תעמולה מכיסו שלף עוזרו

 ועוד לתני, אחד נתן הליכוד, של
 תוך הכותל. לסדקי נתחב פתק

 החבורה היתה אחדות דקות
 ש־ נראה לתל־אביב. חזרה בדרך

שה הבין לא הקדוש־ברוך־הוא
 ונתן הליכוד, לנצחון היא כוונה

לחרדים. תמיכתו את

עצמ רשימה במיסגרת בבחירות
הק חבריו בטראומה. נמצא אית,

 את סיים שהוא מספרים רובים
 50 של בחוב מערכת־הבחירות

 בחוסר־כל. ונותר שקלים, אלף
יל ושלושה אשה לפרנס עליו
באח להתחלק מציע סוויסה דים.
האח המועמדים עשרת עם ריות
 לשאת לא כדי שברשימתו, רים

לבדו. ההוצאות בנטל
יצ (עדיין) חבר־הכנסת ■
 מו־ חבר גם שהוא ארצי, חק

ל החליט תל־אביב, עצת־העיר
העירייה לראשות בבחירות רוץ

ה בפברואר שיערכו בתל־אביב,
 את מפנה הוא בינתיים אך קרוב.
לטענ אחרים. לאפיקים גם מרצו

 מוגנת אינה העיר אוכלוסיית תו,
 התקפת־גאזים, של למיקרה ריה

והר העירייה שבמחסני למרות
מספ כמות יש המוסמכות שויות

 האוב־ לכל מסיכות־גאז של קת
בביקו הסתפק לא ארצי לוסיה.

ש ליצחק ישירות ופנה רת,
ל בבקשה ראש־הממשלה, מיר,
כמה אחרי בדחיפות. בבעיה טפל

אשת
האסיר

 ואס גרושה גרוס, יעל
 לא״מז־ שנישאה לשניים,

רוצ גור, צבי לאסיר מן
 ירדן, אורון הילד של חו

 שניס, 10 לפני שימשה,
ת להגר מטפלת  ה-$, ג

 אלמגור גילה של בתם
 שיעל אגמון, ויעקב
ש חצי נמשך בה טיפלה

ס והתגוררה נה, ת גי  של ג
אלמגור־אגמון. הזוג

 השבוע: גילה סיפרה
המטפ אחת היתה ״יעל
 לטונה. זוכרת שאני לות
 שפיר- למודעה ענתה היא

 היתה היא בעיתון. סמנו
 עוז, מנחל קיבוצניקית אז

 באה שהיא לנו וסיפרה
ו מוגבלת, לתקופה לעיר

 חופש לקחת שהחליטה
המישפחה. מן

 מטפלת היתה ״היא
גי המון עם מאוד, טובה

 היו לילדה. וסבלנות שה
 היתה והיא ידי-זהב, לה

 היא נהדרות. עוגות אופה
 מנומסת, אדיבה, היתה

 מאוד, נקיה מסודרת,
ת. סימפטי אלמנט  בני

 מפני עצובה, היתה היא
ב ילדיה שני את שעזבה
 שפעם זוכרת אני קיבוץ•

 לשם, איתה נסענו אחת
אותם." לראות

שהתמודד סוויסה, רסי ■

די ך 71ד1י  כשחקן ארצה וחזר גנוב", ״אבא סירטו כמפיץ לניו-יורק הגיע השחקן־הנימאי ?|1ך
| 1 .1 1|  מחפש שהוא הדמות הוא שבדקן שטען ידוע, במפיק פגש ברקן אמריקאי. בסרט |

יורק(משמאל). סוזנה הכוכבת של לצידה בולט, בתפקיד וזנה לאתגר נענה ברקן כעת. מפיק שהוא לסרט
הספר.

החנייה קרב
 אנג׳ל ברוריה היחצצית

 בשבוע פעמיים להגיע נוהגת
 תל- בשכונת יעקב לרחוב

 שי- ולקבל בתל־אביב, ברוך
פר מורה אצל עורי-צרפתית

מתג למורה בשכנות טית.
 אמצון חבר־הכנסת וררים

רוני. ואשתו רובינשטיין
 לעובדה לב שמה היחצנית

 בקי־ חונה, שהיא פעם שבכל
ת, של ביתו רבת ס הננ ר-  חנ

להח רובינשטיין רוני נוהגת
 לרי- בצמוד ריכבה את נות

 ללו- הגורם באופן שלה, כבה
פעמים. מיספר עצמו על חזר זה להתעקם. חית־המיספר

 היחצנית החליטה שוב, קרה כשזה האחרון, השישי ביום
 הרונינש־ של ביתם בפעמון וצילצלה מוותרת, אינה שהפעם
 אנג׳ל ברוריה הח״נ. של אשתו פתחה הדלת את טיינים.
 בצורה למכוניתה, בריכבה נצמדת היא מדוע אותה שאלה

 רוני לה ענתה היחצנית, של לטענתה ללוחית. נזק הגורמת
 בקירבת ריכנה את תחנה לא שהיא שכדאי רובינשטיין

 היחצנית נשפע. חנייה יש טטרים 100 של ושבמרחק ביתם,
 על המורה שלט אין חנתה שבו שבאיזור כך על עמדה

איסור-חגייה.
 ואמנון העליונה, בקומה החלון נפתח הוויכוח במהלך

 את שאל מהוויכוח, חלק כנראה ששמע עצמו, רובינשטיין
 איזה ״סתם, אנג׳ל: לו צעקה ואז הזאתו״ האשה ״מי אשתו:

בבחירות!" עבורך שהצביעה מטומטמת

רובינשטיין רוני
מטומטמת־ ״איזו

 עיתונאיות- תא בעולם־האופנה. חדשה דראמה של גיבורה היה (במרכז)אונחון גידשן
 מפני שלו, התצוגה את להחרים בשעתו החליט נאגודת־העיתונאים האופנה

 של חשבונן על מהן, לאחת עיתונאי חומר לספק ונוהג השונות העיתונאיות בין מפלה הוא שלטענתן
 שכתבות- לאגודת״העיתונאים במיכתב כתב אוברזון הדדי. מסע-השמצות החל מכך כתוצאה האחרות.

השנתית. בתצוגתו אונרזון בתמונה: בעיצומו. החרם נמצא כרגע הולמת. בצורה להתלבש צריכות האופנה
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