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 מרגיז מה ★ פרחים מחלק בן־אמוץ דן

בשחזר גברזת מישמרת ★ יעקזבי? את
שע בשבוע הראשון ביום ■

 שראשי לפני צהריים, בשעת בר,
 הנשיא, אל הלכו אגודת־ישראל

יש גדולי־התורה שמועצת בזמן
 יצחק עם ללכת אם והתדיינו בו

 טרם, שימעון עם או שמיר
 ן־ז־ניץ למלון שיחת־טלפון הגיעה

מ־ האדמו״ר עבור בבני־ברק,

לקרסו להגיע יכול במיפלגה
 יעקובי התאפק לא השבוע ליו?״

הכ את האירועים, באחד והרים,
 את מדי יותר לי מזכיר ״זה פפה:

 מאיר גולדה של האמירות
 שימ־ על בזמנו, סטיר, ופינחס

פרס...״ עון
ב- השוכב בן־אמוץ, ח ■

ו רמי האחים אילין, מישפחת
 דלתא, מכונית יבואני ארנה,

 בתקופת־ עליהם. משפיעה עדיין
 אצל אילץ ארנון הסתתר השיא

 בני־מישפחתו, עם ביחד חברים,
 בשכונת־ המפוארת הווילה ואת

 חמישה בידי הפקיד בחיפה אחוזה
שמ שדם בעלי שניים שומרים.

ר י ה ד ד  מטעם בפרס שזכו נשים משלוש כאחת זמן־מה לפני צולמה ארה״ב נשיא אשת 11 |1ך ד
1 .1 1  (באמצע), מצריים של הגברת״הראשונה־לשעבר סאדאת, ג׳יהאן ״הדסה״: 1111^ 11 1.

 ארצות- של הבאה הראשונה הגברת עצמה, וברברה (מימין) בישראל התואר אותו בעלת נבון, אופירה
הנשים. לשלוש האירגון על־ידי התמונה נשלחה בארה״ב הבחירות תוצאות היוודע עם מייד הברית.

 איצ׳ו היה הקו על וויז׳ניץ.
הגדו היהלומנים אחד רסירוי,

 ובעל בלגיה תושב בעולם, לים
 בתל־אביב. במינדלי־דדד דירה

 לפני לאדמו״ר בנה אשר קסירר,
 ב־ מפואר בית־מידרש שנתיים

 שיבעה של בהשקעה בני־ברק,
 לאדמו״ר: אמר דולר, מיליון

שמיה״ עם ללכת ״מוכרחים
 גד השר את מרגיז מה ■

 האומרים נערי־פרס, יעקובי?
 ש־ נאמר ״או־קיי, ושוב: שוב

מי אבל הולך, שימעון(פרם)

 במהרה ומתאושש בית־חולים
 מקורית שיטה מצא ניתוח, אחרי
 חדרו סתימת את למנוע כדי

 בלי אורח אליו כשבא בפרחים.
 הפרחים את לו נותן הוא פרחים,
הקודם. האורח שהביא

 לא גחלי זורח שלום מה ■
 דובק, מיפעל מבעלי גהל, טוב.

 חודשים, כמה כבר בחו״ל השוהה
 פאריס, לטובת לונדון את עזב
 כ״ק־ הבריאותי מצבו מוגדר שם

חולודלב. הוא גהל שה".
בני שעוררו השערוריה ■

 חמושים ושלושה, הגג, על רו
 בתוך העת כל שהו באקדחים,

 אילין, רמי השני, האח הבית.
 קאליש, לבית שרה עם הנשוי

 בתל־אביב. •סיוז במלון התגורר
 חזרו המהומה, כששככה עכשיו,

 אך לבתיהם. אילין מישפחת בני
גב שני פרצו אחדים ימים לפני
אי ארנון של לביתו חמושים רים
 אנשי עם נמנה האחד בחיפה. לץ

 רוכשי עם והשני האפור, השוק
ח, על איימו השניים הרכב.  ניי

 וגרמו בנו, ואריאל, רעייתו,
ש איליו, ארנון לטראומה. להם

ה כשנרגעו השומרים את פיטר
ובמק להחזירם, החליט רוחות,

 להגיע מוכן שהוא הצהיר ביל
נושיו. כל עם להסדר

 מד־ של המוציאים־לאור ■
 ב־1 בידור המסווג ריך־האמנים

שתב עמום מה,  ויוסי א
הוצ לקראת החליטו, גירעוני,

 אותו לגוון החדש, המדריך את
 אמנים, מפי בציטוטים־המלצות

הנשא בין בולטות. במיסגרות
של הבדרן היה הראשונים לים
שא גולדברג, (״ג׳ינג׳י״) מה
 לי קרו טובים דברים ״שני מר:

אוטו מזכירה — האחרון בעשור
 אף הפסדתי לא שבזכותה מטית,
 אחת, בחורה ואף אחת הופעה

 שבזכותו במה,1 בידור ומדריך
דירה.״ קניתי
התגו 1966־1964 בשנים ■
הפו השדרן של מישפחתו ררה

 בקופקבא־ ישראלי אלי פולרי
 אביו שימש שם בבראזיל, נה

 היהודית. הסוכנות מטעם כשליח
 בדירת־פאר, התגוררה המישפחה

דיב לדארסי שייכת שהיתה
ש בראזיל, של שר־החינוך רו,

 צבאית הפיכה על־ידי הוגלה
 מישפחת בוא לפני ימים כמה

המפו הדירה לבראזיל. ישראלי
 לעליה־לרגל מקום היתה ארת

כי לראות שרצו רבים, לאנשים
 רמת־ היתה ומה השר התגורר צד

 שנים עברו מאז שלו. החיים
 מה תהה ישראלי ואלי רבות,
 המודח. השר של בגורלו עלה
 ספר השדרן קיבל שבוע לפני
היו לתוכניתו מא״רה בשם חדש
 קורא הוא שבה השעה, דף מית
 מהמאזינים ומבקש מספר קטע

כש הקטע. לקוח מהיכן לגלות
 להפתעתו גילה בספר מעיין החל

 דארסי על־ידי נכתב שהרומאן
 כסגן־מושל כיום המכהן ריברו,
 גם ועובד דה־ז׳ניירו ריו העיר

כאנתרופולוג.

 נגן־הקרן רימון, מאיר ■
הפילהר התיזמורת של הראשי
 וסגן־הנשיא הישראלית מונית

 העולמי, נגני״הקרן איגוד של
 נגני־ של לכבודם ארוחה ערך

הפילהר התיזמורת של הקרן
 ביין ליבם כטוב מינכן. של מונית
לספר האורחים נגני־הקרן החלו

 סרג׳יו על ואנקדוטות סיפורים
 התיזמורת מנצח צ׳יליבדקד!,
 בניגוד מינכן. של הפילהרמונית

 הקר־ השמיצו המארחים לציפיות
ארו שעה במשך המנצח את ננים
 מחשש להזדהות, פחדו אך כה,

 סיפר מהם אחד על־ידו. שיפוטרו
 התלונן הוא שנים כמה שלפני
באו־ הנעשה על החזרות באחת

לפני היום
שגים... 9
 תשע לפגי היה זה

- גתציהו ביבי שנים.
הדי בשדה ילד״פלא אז

 - הישראלית פלומטיה
 באירגון לסייע התבקש

 אר־ יהדות מכנסי אחד
 איש נתניהו, צות״הברית.

״ומ הציע: בגדול, העובד
ה את נזמין שלא דוע

 ארצות- של הבא נשיא
הבריתד

 רבות, תחזיות פי על
 קא* ג׳ימי הנשיא-דאז,

סי בעל היה לא רטר,
 ניבאו לקארטר כויים.

 בבחירות. פישלון אז כבר
ה אחד על הימר נתניהו

 הרפובליקאים מועמדים
 ג׳ורג׳ את הזמין הוא -

 בהימור טעה הוא בוש.
 רגן. רוגלד אז ונבחר

ש נתניהו גזבר השבוע
 אז הועלה רגן של שמו

 ומייד יהודיים בפורומים
 ״נו בתנועות-ביטול: זכה

 מז- קולנוע שחקן באמת,
דקן...״

 של לטעותו באשר
מו תשובה לו יש נתניהו,

 אז טעותי ״איזו כנה:
שנים...״ בשמונה טעיתי

 ממנו התעלם מכך וכתוצאה לם,
 וחצי. שנתיים במשך צ׳יליבדקה

 מהנגנים אחד התלוצץ לסיום
כמ ביותר החיובי שהדבר ואמר
 פעם מדי נוסע שהוא הוא נצח

לחופשות.
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